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 ü Vakfımız
 ü Prensiplerimiz
 ü Faaliyetlerimiz hakkında bilgi edinebilir,
Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin ;
 ü Tefsir Dersleri
 ü Temel Eğitim Dersleri
 ü Konulu Dersler
 ü Konferanslar
 ü Soru- Cevaplarına ulaşabilirsiniz.
Ayrıca; ü Kermeslerimiz
 ü Sinevizyonlarımız
 ü Tiyatrolarımız
      Ve ü  Ezgilerimiz bölümüyle de etkiliklerimiz 
hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

Sitemizde:

Duyuru!
Kıymetli Firma Sahipleri

Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için; 
İrtibat Telefon: 0505 237 34 64
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FURKAN NESLİ

Bismillâhirrahmanirrahim

“KALK VE UYAR!” 
Emrine âmâde olup başlarımızı eğiyor ve yeniden kalkıyo-

ruz yerimizden… Dirilmek için, diriltmek için, kurtuluşumuz 
ve medeniyetimiz için kalkıyoruz.  Çünkü Gün Davet Günü…

Yıllık hedefimize binâen,  ikinci kez hazırlamış olduğumuz 
davet özel sayımızla tekrardan sizinleyiz Elhamdülillah! Kış 
aylarını yavaş yavaş ardımızda bırakırken, hayatımızın da kı-
şından baharına doğru adım atıp, bahar olmak için her yere 
ve her şeye, hedefimizi yeniden hatırlayalım ve hatırlatalım 
istedik.  

Rabbimiz’in hakkı gasbedilince; yeryüzü farklı bir renge bo-
yandı. Allah’ın boyası kalkınca üzerimizden bâtılın sahte bo-
yaları kana boyadı yeryüzünü. Şimdi akan kan bizim kanımız, 
dökülen yaş bizim gözyaşımız… Ümmetin içinde bulunduğu 
durumun vehâmeti, yükümüzün ağırlığını hatırlattı yeniden. 
‘Kurtarmazsanız kurtulamazsanız’ hükmü ilahisi ile emri bi’l 
maruf nehyi ani’l münker görevimizi kuşanarak, tüm okurları-
mızı İslam’a Davet’e çağırıyoruz. Çünkü davet görevini yapan 
bir nesil ile kışlar bahara, karanlıklar nura, zaaflar izzete dö-
nüşecek Allah’ın izniyle. İslam Medeniyeti’nin yeniden inşası 
için herkesin emeğine ihtiyaç varken, gayret ve çabalarımızı 
esirgemeyip zulme seyirci kalmayalım. Karınca misalinde ol-
duğu gibi;  bu yolda olup görevimizin hakkını verelim de var-
sın bu yolda son bulsun nefeslerimiz. Biliyoruz ki zafer ancak 
Allah’ın yardımıyladır, yardım ise; ihlâsla ve özveri ile çalışan 
dava adamlarının varlına bağlıdır.

İçeriğimizde Allah Rasulü’nün davetçi talebelerinden yakın 
tarihimizdeki öncü davetçilerimize, Peygamberimizin davet 
metodundan, Muhterem Hocamızdan davet hatıralarına ka-
dar zengin bir içerik hazırlamaya çalıştık. Sayımızın yeniden 
dirilişimize vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyor, kazanım-
larınızın çok olmasını temenni ediyorum. Allah’a Emanet Olun.
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p Alparslan KUYTUL

K itabında haber ettiği 
yardım ve zafer müjde-
leri ile Müslümanlara 

moral ve güç veren Allah’a hamd, 
tevekkülü ve sabrıyla örnek olan 
Rasulüne salâtu-selâm, ümmetin 
dirilişi için mücadele eden kar-
deşlerime selâm ile geçen sayıda 
kaldığımız yerden devam edelim:

Kur’an’ın ğaybten verdiği haber-
lerden birisi de Fetih sûresinde 
bildirilmiş ve Allah (c.c.): “Doğ-
rusu biz sana apaçık bir fetih açtık 
(ihsan ettik)” buyurmuştur. Olay 
şöyledir:

Fetih sûresinin 27. âyetinde; 
“Andolsun ki Allah, Rasulü’nün gör-
düğü rüyanın hak olduğunu tasdik 
etmiştir. Allah dilerse siz, güven 
içinde başlarınızı tıraş etmiş veya 
saçlarınızı kısaltmış olarak korkma-
dan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. 
Allah sizin bilmediğinizi bilir. Bun-
dan başka size yakın bir (zaman 
da) fetih verecektir” buyrulduğu 
üzere Allah Rasulü (s.a.v.) sâdıka 
bir rüyada Mekke’ye girdiğini ve 
Kâbe’yi tavaf ettiğini görmüş ve 
bunu sahabe-i kirama haber ver-
mişti. Ve bu amaçla yola çıkmış-
lar ve sahabeden birçoğu bu rü-
yanın aynı sene gerçekleşeceğini 
zannetmişlerdi. Fakat müşrikler 
Müslümanların umre yapması-
na ve Kâbe’yi tavaf etmesine izin 
vermemişler ve bunun üzerine 
Hudeybiye Barış Antlaşması im-
zalanmış ve mü’minler bir son-
raki sene umre yapmak için geri 
dönmek zorunda kalmışlardı. 

Bu arada antlaşma maddelerin-
den biri zahiren Müslümanların 

aleyhine gibi görünüyor ve Müs-
lümanların ağırına gidiyordu. 
Hatta Hz. Ömer (r.a.)’İn bu hu-
susta itirazı olmuş ve Rasulullah 
(s.a.v.)’a: “Sen bizim Beytullah’a gi-
receğimizi ve onu tavaf edeceğimizi 
haber vermemiş miydin?” demişti. 
Rasulullah (s.a.v.) da: “Evet ama 
bu sene demiş miydim?” buyurdu. 
Hz. Ömer: “Hayır” demişti. Ra-
sulullah (s.a.v.): “Öyleyse sen ona 
varacaksın ve tavaf edeceksin” de-
mişti. Yapılan antlaşmadan bir-
çok sahabi memnun olmamıştı. 

Ama Hudeybiye dönüşünde Allah 
(c.c.) “Doğrusu biz sana apaçık bir 
fetih açtık (ihsan ettik)” âyetini in-
dirdi. Allah Rasûlü (s.a.v) bu sûre 
hakkında: “Bu gece bana öyle bir 
sûre nazil oldu ki bana göre dünya 
ve içindekilerden daha hayırlıdır” 
buyurmuştu. 

Bu âyet müfessirlerin ekseriye-
tinin görüşüne göre Hudeybiye 
antlaşması ile ilgilidir ve Hudey-
biye antlaşmasının bir maddesi 
zâhiren Müslümanların aleyhine 
gibi görünse de müşriklerin Müs-
lümanlarla antlaşma masasına 
oturmak zorunda kalmaları bir 
zafer olduğu gibi, bu antlaşma 
neticeleri itibariyle de büyük bir 
fetih olacak ve kıyamete kadar 
gelecek tüm fetihlerin bir başlan-
gıcı sayılacaktı. Onun için âyette;  
“Biz sana apaçık bir fetih açtık” 
buyruldu. Yani fetihlerin önünü 
açtık, artık fetihler gerçekleştire-
ceksiniz denilmiş oluyordu. Âyet 
Hudeybiye antlaşmasının bir fe-
tih olduğunu ifade ediyordu. İbn-i 
Mes’ud: “Siz fethi, Mekke’nin fethi 
olarak görüyorsunuz. Biz ise Hudey-
biye antlaşmasını fetih sayıyoruz” 
demiştir. 

Gerçekten de fetih oldu ve 
Müslümanlar bu antlaşma saye-
sinde müşriklere tebliğ edebil-
me imkânı bulup gönülleri fet-
hettiler. Aynı zamanda Mekke 
müşriklerinin saldırılarından 
kurtulup yönlerini Hayber’e çe-
virebildiler.  Yukarıda metnini 
verdiğimiz Hayber’in fethine işa-
ret olarak gelen 27. âyette “fethu 
karib”, “yakın fetih” buyrulmuş ve  

Bu âyet müfessirlerin 
ekseriyetinin görüşüne 

göre Hudeybiye antlaşması 
ile ilgilidir ve Hudeybiye 

antlaşmasının bir maddesi; 
zâhiren Müslümanların 

aleyhine gibi görünse de 
müşriklerin Müslümanlarla 

antlaşma masasına 
oturmak zorunda kalmaları 

bir zafer olduğu gibi, 
bu antlaşma neticeleri 
itibariyle de büyük bir 

fetih olacak ve kıyamete 
kadar gelecek tüm 

fetihlerin bir başlangıcı 
sayılacaktı. Onun için 

âyette;  “Biz sana apaçık 
bir fetih açtık” buyruldu. 

Yani fetihlerin önünü 
açtık, artık fetihler 

gerçekleştireceksiniz 
denilmiş oluyordu.
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Hudeybiye antlaşmasından kısa 
bir süre sonra yani 2,5 – 3 ay son-
ra Hayber fethedilmiştir. 

18. âyette de: “Ağacın altın-
da sana biat ediyorlarken Allah o 
mü’minlerden râzı olmuştur. Allah 
onların kalplerinde olanı bildi ve 
üzerlerine huzur ve güven indirdi. 
Ve onlara yakın bir fetih verdi” 
buyrularak yine Hayber’in fethi-
ne işaret edilmişti. Gerçekleşme-
di mi? 

19 ve 20. âyetlerde de bol ğani-
met verileceği bildirilmişti. Aynen 
öyle de oldu ve Hayber’den pek çok 
ğanimet elde edildi ve Kur’an’ın 
verdiği haber gerçekleşti.

O yüzden Allah Rasulü (s.a.v) 
Hayber ğanimetlerini sadece 
Hudeybiye’de bulunanlar arasında 
taksim etti. Çünkü Hayber zafe-
ri Hudeybiye sayesinde olmuştu. 
Yani Hudeybiye görünenin aksine 
bir fetih idi. Herkes aksini düşü-
nüyordu ama ğaybı bilen Allah bu 
antlaşma fetihlere vesile olacak 
diyordu. Allah Rasulüne, asha-
bından biri: “Ya Rasulallah, fetih bu 
mu?” diye sorduğunda Efendimiz: 
“Evet, vallahi hiç şüphesiz bu bir fe-
tihtir” buyurmuştu. Gerçekleşmedi 
mi? Verilen haber doğru çıkmadı 
mı? Bu, Kur’an’ın kelamullah oldu-
ğunun delili değil midir? 

Fetih sûresinin 1. âyeti ekse-
ri müfessirlere göre Hudeybiye 
antlaşmasının bir fetih olduğu-
nu haber veriyorsa da bazı müfes-
sirler âyetteki fetihten maksadın 
Mekke’nin fethi olduğunu söyle-
mişlerdir. O halde “feth-u mübin” 
“açık fetih” Mekke’nin fethidir ve 
bu görüşe göre âyet Mekke’nin 
fethini haber vermiş olmakta-
dır. Bu ğaybî haber hicretin 6. 
senesinde gelmiş ve hicretin 8. 
senesi yani iki sene sonra Mekke 
fethedilmiştir. Bu da Kur’an’ın 
kelamullah olduğunun bir delili 
değil midir? 

2. âyette: “Sana olan nimetini ta-
mamlasın diye” buyruluyordu. Bu 
âyet de Peygamberimize ve Müs-
lümanlara gelecekle ilgili verilmiş 
bir müjdeydi. Müslümanlara bun-
dan böyle korkusuzca ve emniyet 

içinde yaşayabilecekleri, İslam 
devleti ve medeniyeti kuracakla-
rı, özgür olacakları ve büyük bir 
güce ulaşacakları haber verilmiş 
oluyordu. Çünkü bunlar olmadan 
Peygamberimize verilen nimet 
tamamlanmış olmaz. Efendimiz 
hayattayken bunlar gerçekleşme-
di mi? Allah ona olan nimetini 
tamamlamadı mı? Bu Kur’an’ın 
bir mucizesi değil midir?

3. âyette de: “Ve Allah sana çok 
şerefli bir muzafferiyetle yardım 
etsin (diye)” buyrulmuştur. Yani 
şerefli bir zafer verilecektir. 

1. âyette haber verilen “fethu 
mubin” Hudeybiye antlaşması 
bile olsa âyet Hayber’in fethine 
de Mekke’nin fethine de işaret 
sayılır. Çünkü âyet esas itibari 
ile fetihlerin başlayacağını haber 
vermektedir. Dolayısıyla tüm fe-
tihleri içine alır.

21. âyette: “Ve bundan başka (ni-
metler ve fetihler ki) siz henüz on-
lara güç yetirmiş değilsiniz; (ama) 
gerçekten Allah onları kuşatmıştır. 
Allah, her şeye karşı güç yetirendir” 
buyruldu. Âyet Mekke’nin ve daha 
birçok memleketin fethedileceği-
ne işarettir. Çünkü “şu verdiğimiz 
Hudeybiye fethinin ve çok yakında 
vereceğimiz Hayber’in fethinin dışın-
da bir fetih daha vereceğiz” demek-
tedir ve bu Mekke’nin fethidir. 
Gerçekten de âyetin ifade ettiği 
gibi Müslümanlar o zaman henüz 
Mekke’nin fethine güç yetirebi-
lecek durumda değillerdi. Ama 
iki sene sonra Mekke’yi kuşatıp 
fethettiler. Âyette “kuşatma” keli-
mesi kullanılmıştı ve gerçekten de 
Mekke kuşatılarak fethedildi ve 
kuşatılıncaya kadar Mekkelilerin 
haberi olmadı. Gece karanlığın-
da Mekke’nin dört bir yanında on 

bin ateşin yakıldığını görünce şok 
olmuşlardı. Allah (c.c.) Mekke’yi 
savaşla değil kansız bir kuşatmay-
la fethedeceklerine işaret etmişti. 
Denildiği gibi gerçekleşmedi mi?

Sûrenin 28. Âyetinde “O, O 
Allah’tır ki; kendi Peygamberini 
hidâyetle ve hak din ile gönderdi. 
Bütün dinlere ğâlip kılmak için” 
buyruldu. Hem ilmî olarak or-
taya koyduğu deliller yönünden 
bütün din ve ideolojilere üstün 
olacaktır-ki bu gerçekleşmiştir-
hem de fiilî olarak ğalip gelecek-
tir. İslam ile savaşan bütün din 
ve ideolojiler mağlup olacaklar-
dır. Tarihe bakıldığında bunun 
büyük ölçüde gerçekleştiği görü-
lecektir. Müslümanlar, Efendi-
mizden itibaren fetihler gerçek-
leştirmişler, neredeyse dünyanın 
yarısına hâkim olmuşlar ve bü-
tün dinlere üstün gelmişlerdir. 
Bu üstünlük son 2 asırdır elimiz-
den gitmiş olsa da hem bugün İs-
lam âleminde görülen gelişmeler 
ve hem de Hz İsa’nın geleceğine 
dair hadislerde ifade olunduğu 
üzere Müslümanlar yeniden güç-
lenecekler ve diğer dinlere olan 
ğalibiyetleri tamamlanacak ve 
yeryüzünde tek söz sahibi duru-
muna geleceklerdir.  

Sûrenin başlarında haber veri-
len Hayber’in ve Mekke’nin fethi, 

Bizans ve İran’ın ğanimetlerinin 
ele geçirilmesi yani buraların 
fethedilmesi gerçekleştiği gibi 
sûrenin sonunda verilen bu haber 
de gerçekleşecektir. Her nizam, 
her inanç ve her ideoloji bir din-
dir ve Allah, dinini bütün düzen 
ve medeniyetlerin üstüne çıka-
racaktır. Çünkü peygamberin ve 
dinin gönderilişi sadece bu dini 
insanlara anlatmak için değil, 
aynı zamanda bu dini hayata ve 
yeryüzüne hâkim kılmak içindir.

 Sad sûresinin 11. âyetinde: 
“Onlar burada (çeşitli) fırkalardan 
olma bozguna uğratılmış bir ordu-
durlar” buyrulmuş  ve Mekke’nin 
fethine işaret edilmiştir. Yani 
bunlar aynı şehirde mağlup ola-
caklardır ve Mekke fethedilecek-
tir denilmiştir. Veya müşriklerin 
Bedir’den başlayan mağlubiyetle-
rine işaret edilmiştir. Gerçekleş-
medi mi?

Fetih  ve Sad sûrelerinde bu  
müjde ve ğaybî haber verildiği 
gibi Saffat sûresinde de yakında 
zafer verileceği müjdelenmiş ve  
170-175. âyetlerde şöyle buyrul-
muştur. “…Yakında bilecekler. 
Andolsun Peygamber olarak gönde-
rilen kullarımıza (şu) sözümüz geç-
miştir: Gerçekten onlar, muhak-
kak nusret (yardım ve zafer) 
bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz 
bizim askerlerimiz, üstün ge-
lecek onlardır. Öyleyse sen, bir 
süreye kadar onlardan yüz çevir 
ve onları seyret; (azabı) yakında 
göreceklerdir” buyrulmuştur. 
Sûre, Mekke’de nazil olmuştur 
ve o zamandan müşriklerin 
mağlup olacağı ve Müslüman-
ların üstün geleceği Müslüman-
lara vaad edilmiş ve kâfirler ise 
tehdit edilmişlerdi. Bu tehdit ve 
ikaz yapıldığında Müslümanlar 
zulüm altında inliyordu ve büyük 
bir kısmı hicret etmek zorunda 
kalmışlardı. Birçok insan bu da-
vanın ve hareketin yok olup gi-
deceğini düşünüyordu. Bu âyet 
böyle bir ortamda kâfirleri tehdit 
ediyor ve Müslümanlara müjde 
veriyordu. Verdiği müjde gerçek-
leşmedi mi? 

Allah’ın vaadinin şartlarını 
yerine getirirsek bu vaad bizim 
için de geçerlidir. Bazen mağlubi-
yetin gelmesi;  1- Günahlarımız-
dan 2- Ğalibiyetin şartlarını ye-
rine getirmemekten 3- İmtihan 
ve 4- İlerideki zaferlere hazırlık 
içindir. Âyette bizim askerlerimiz 
demekle; 1- Asker olmamız 2- 
Yaptığımızı Allah için yapmamız 
3- O’nun dediği gibi yapmamız 
gerektiği ifade edilmektedir. Bu 
dünyada zafere ulaşamayan ve 
şehit olan Peygamberlere gelin-
ce; onlara yardım edilmemiş de-
nilemez. Onlara da yardım edil-
miştir. Ahlâkî başarılar verilmiş, 
kavimlerine azap gelmiş, bâtıl 
silinip gitmiş, hak bâki kalmış-
tır. Bu dünyadaki fiilî ğalibiyete 
gelince; o toplumun ekseriyetinin 
nefsini temizlemesine, kâfirlerle 
mücadele etmesine ve lâyık olma-
sına bağlıdır.

Sûrenin 179. âyetinde: “Ve sey-
ret; Onlar da (azabı) yakında 
göreceklerdir” buyruldu. Bu 
âyetin nüzulünden 14 - 15 sene 
sonra Mekke fethedildi, birkaç 
sene sonra Bizans ve İran impara-
torlukları mağlup edildi. Verilen 
ğaybi haber gerçekleşmedi mi?

Kur’an’ın kelamullah olduğuna 
dair diğer deliller ile devam et-
mek dileğiyle…

21. âyette: “Ve bundan başka (nimetler ve fetihler 
ki) siz henüz onlara güç yetirmiş değilsiniz; (ama) 

gerçekten Allah onları kuşatmıştır. Allah, her şeye karşı 
güç yetirendir” buyruldu. Âyet Mekke’nin ve daha birçok 
memleketin fethedileceğine işarettir. Çünkü “şu verdiğimiz 
Hudeybiye fethinin ve çok yakında vereceğimiz Hayber’in 
fethinin dışında bir fetih daha vereceğiz”demektedir ve 
bu Mekke’nin fethidir. Gerçekten de âyetin ifade ettiği 

gibi Müslümanlar o zaman henüz Mekke’nin fethine güç 
yetirebilecek durumda değillerdi. Ama iki sene sonra 

Mekke’yi kuşatıp fethettiler. Âyette “kuşatma” kelimesi 
kullanılmıştı ve gerçekten de Mekke kuşatılarak fethedildi 

ve kuşatılıncaya kadar Mekkelilerin haberi olmadı.

Sûrenin 28. Âyetinde 
“O, O Allah’tır ki; kendi 
Peygamberini hidâyetle ve 

hak din ile gönderdi. Bütün 
dinlere ğâlip kılmak için” 
buyruldu. Hem ilmî olarak 

ortaya koyduğu deliller 
yönünden bütün din ve 

ideolojilere üstün olacaktır-
ki bu gerçekleşmiştir-

hem de fiilî olarak ğalip 
gelecektir. İslam ile savaşan 

bütün din ve ideolojiler 
mağlup olacaklardır. 

Tarihe bakıldığında bunun 
büyük ölçüde gerçekleştiği 

görülecektir.

Allah’ın vaadinin 
şartlarını yerine getirirsek 

bu vaad bizim için 
de geçerlidir. Bazen 

mağlubiyetin gelmesi; 
1- Günahlarımızdan 

2- Ğalibiyetin şartlarını 
yerine getirmemekten 

3- İmtihan ve 4- İlerideki 
zaferlere hazırlık içindir. 
Âyette bizim askerlerimiz 

demekle; 1- Asker olmamız 
2- Yaptığımızı Allah için 

yapmamız 3- O’nun dediği 
gibi yapmamız gerektiği 

ifade edilmektedir.
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Gün, Allah’ın Emrini Yeri-
ne Getirme Günüdür! 
Rabbimiz Teâlâ kitabında: “Siz-

den hayra çağıran iyiliği emreden, 
kötülüğü sakındıran bir topluluk 
bulunsun…’’1 diye emretmiş-
tir. Emri başımızın üzerinedir. 
Âlimlerin ittifakıyla eğer insan-
lığı davet edecek, bu konuda 
ihtisas yapmış, yeteri sayıda bir 
davetçi topluluğu yok ise bu va-
zife her müslümanın görevidir. 
Kendisi yaş ve imkân yönüyle da-
vetçi olabilecekse kendisi davetçi 
olmalı, olamayacaksa evladını ye-
tiştirmeli, o da mümkün değilse 
malı ve desteğiyle bu topluluğun 
oluşması için çalışmalıdır. Bu da-
vetçi topluluğunun oluşması için 
çalışmak ya da en azından destek 
olmak köydeki çobanın, evdeki 
hanımın, yaşlının ve gencin, ka-
dının ve erkeğin herkesin vazi-
fesidir. Kurtuluşumuzun yegâne 
çözümü bundadır. Bu yüzden 
ayet: “İşte onlar kurtuluşa erenler-
dir’’ buyurmuştur. Bugüne kadar 
yerine getirmediğimiz her emrin 
kefaretini ödedik, ödüyoruz. Ar-
tık hem dünya hem ahiret kur-
tuluşumuz için davet zamanıdır.   

Gün, Yeniden En Hayırlı 
Ümmet Olma Günüdür!
   “Siz insanlar için çıkarılmış en 

hayırlı ümmetsiniz, iyiliği emreder 
kötülükten sakındırırsınız’’2 ifade-
siyle bu vazife  ümmetin en önem-
li özelliği olarak övülmüştür. Eğer 

Gün Davet Günü!

Kapak
ümmet bu vazifeyi yapmıyorsa 
bil ki artık ümmet değildir. Üm-
met olamayışının nedeni bu vasfı 
yitirmesidir. Rasulullah’ın seçkin 
talebelerinden Ebu Hureyre (r.a) 
bu ayet hakkında: “Biz insanla-
rın  en hayırlısıyız.  Çünkü durma-
dan-dinlenmeden fasılasız onları 
İslam’a sevk ederiz’’3 buyurdu. Ebu 
Hureyre’nin açık alınla söylediği 
bu cümleyi şimdi Müslümanlar-
dan kaç kişi söyleyebilir acaba?  
Söyleyebildiğimiz gün ümmet 
olduğumuz, ümmet olduğumuz 
gün bu vazifeyi yerine getirebil-
diğimiz gün olacaktır. Bu vasıf, 
aynı zamanda bizi diğer üm-
metlerden ayıran farktır.  “İsrail 
oğullarından olup da küfredenlere 
Davud’un da Meryem oğlu İsa’nın 
da diliyle lânet olunmuştur. Onlar 
işledikleri herhangi bir fenalıktan 
birbirlerini vazgeçirmeye çalış-
mazlardı. Yapmakta oldukları şey 

ne kötü idi!”4 buyrularak lânetin 
nedenine dikkat çekilmiştir. 
Efendimiz (s.a.v.) bu ayeti tefsir 
ederek: “Ben-i İsrail arasında zu-
lüm yaygınlaştığı zaman, onlardan 
biri diğerini günah irtikâp ederken 
görür ve önce nehiyde bulunurdu. 
Fakat ertesi günü o adamla otu-
rup kalkabilmek, yiyip içebilmek 
için gördüğü münkerden nehyet-
mezdi. Bunun üzerine Cenab-ı 
Hak, onları birbirine düşürdü ve 
haklarında: “Küfredenlere lânet 
olundu’’ der. Hadisin râvisi Ebu 
Ubeyde: “Hz. Peygamber buraya 
kadar konuşurken bir yere dayan-
mıştı. Buraya gelince doğruldu ve: 
“Evet ya zalime engel olursunuz ve 
onu hakka çekersiniz, ya da bu du-
rum sizin başınıza da gelir’’ diyerek 
ikazda bulundu”5 buyurmuştur. 
Bu ümmet öncelikle; Allah’ın 
ve Rasülü’nün lânet ettiği ve şu 
anda olduğu gibi tüm yeryüzünü 

kana boyamakla, doğmamış be-
beklerin, yeni doğmuş sabîlerin, 
annelerin ve yaşlıların gece gün-
düz lânetini çeken o gazaba uğra-
mış topluluğun vasfını üzerinde 
taşımak istemiyorsa bir an önce 
vazifesini hatırlamalıdır.

Gün, Peygamber’in Mesle-
ğini Sürdürme Günüdür!
 Davet Peygamber mesleği-

dir. Bundan daha kıdemli bir 
makam, daha şerefli bir meslek 
ve daha değerli bir pâye yoktur. 
Allah (c.c) Peygamberini Kur’an 
da bu vazifeyle zikretmiştir. ‘’Ey 
Peygamber, biz seni hakikaten bir 
şahid, bir müjdeci, bir korkutucu 
hem de Allah’ın izniyle bir davetçi 
ve nur saçan bir kandil olarak gön-
derdik.’’6 Davetçi vasfıyla anılan 
o Yüce Peygamberin, davet yo-
lunda çekmediği sıkıntı ve eziyet 
kalmadı. Sana yaptığın davetten 

Davetçi vasfıyla anılan 
o Yüce Peygamberin 

davet yolunda çekmediği 
sıkıntı ve eziyet kalmadı. 
Sana yaptığın davetten 
dolayı hiç deli dendi 
mi? Peygamberine 

denildi. Davet uğrunda 
hiç kapılardan kovuldun 

mu? Peygamberin 
kovuldu. Davanı daha iyi 
yayabilmek için çözümler 

aradığın, heyecanla 
kapı kapı gezdiğin bir 

şehirde ayakkabın kanla 
doluncaya kadar hem 
de çocuklar tarafından 
taşlandığın oldu mu? 

Peygamberin taşlandı… 
Şüphesiz ki kimsenin 

canı Peygamberin 
canından daha kıymetli 

değildir!

Davet Peygamber 
mesleğidir. Bundan 
daha kıdemli bir 

makam, daha şerefli bir 
meslek ve daha değerli 
bir pâye yoktur. Allah 

(c.c) Peygamberini 
Kur’an’da bu vazifeyle  

zikretmiştir. ‘’Ey 
Peygamber, biz seni 

hakikâten bir şahit, bir 
müjdeci, bir korkutucu 
hem de Allah’ın izniyle 

bir davetçi ve nur 
saçan bir kandil olarak 

gönderdik.’’

p Esma TAMER
e.tamer@furkannesli.com     
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dolayı hiç deli dendi mi? Peygam-
berine denildi. Davet uğrunda 
hiç kapılardan kovuldun mu? 
Peygamberin kovuldu. Davanı 
daha iyi yayabilmek için çözüm-
ler aradığın, heyecanla kapı kapı 
gezdiğin bir şehirde ayakkabın 
kanla doluncaya kadar hem de 
çocuklar tarafından taşlandığın 
oldu mu? Peygamberin taşlan-
dı… Şüphesiz ki kimsenin canı 
Peygamberin canından daha kıy-
metli değildir. Davetinden dolayı 
çekemeyenlerin üzerine namaz 
kılarken bıraktıkları işkembenin 
üzerine akışı O’nu kim bilir na-
sıl üzmüştür? O bütün bunlara 
rağmen davetini Rabbine kavu-
şuncaya kadar sürdürdü. Ümme-
tine gelince değil her gün, bir gün 
hakkıyla davet yaptı mı acaba?

Gün, Nefsi Kurtarma 
Günüdür! 
Buna muhtaçsın. “Kurtarma-

dıkça kurtulamazsın.”7 Eğer va-
zifeni yapmazsan yaygınlaşan 
kötülüğün içinde boğulur kalır-
sın. Kayıtsız kalırsan, mahalleyi 
saran yangın çok geçmez senin 
evini de bulur. O halde bunca 
kötülüğün içinde bir Müslüman 
olarak kör, sağır, dilsiz kalamaz-
sın. Efendimiz (s.a.v.): “Nefsim 
elinde olan Allah’a yemin ederim 
ki ya iyiliği emreder, kötülükten sa-
kındırırsınız veya Allah’ın taraf-ı 
ilahisinden size bir ceza göndermesi 
pek yakındır. Bu durumda O’na dua 
edersiniz de kabul etmez’’8 buyur-
muştur. Bugün dinden uzaklaşan 
nesilden, kendini kaybetmiş, çır-
pınan insanlıktan sen de sorum-
lusun. Bindiğin gemide sağ salim 
giderken boğulan ve sana doğru 
el uzatan insanları görmeli ve eli-
ni onlara uzatarak kurtarmalısın. 
Kaç kişi kurtarabilirsen onu kâr 
bilmeli, kurtardığın kişi için çok 
şey değiştiğini unutmamalısın. 
Çünkü Efendimiz (s.a.v): “Senin 
elinle insanlığın hidayete ermesi, 
üzerine güneş doğan her şeyden 
daha hayırlıdır’’9 buyurmuştur. 
Nefsini düşünüyorsan, dünya 
ve ahirette Allah’ın azabına ma-

ruz kalmak istemiyorsan davet 
etmelisin.

Gün, Ümmetin Kurtuluşu 
İçin Çalışma Günüdür!
Çünkü ümmet perişan… Şer 

güçlerin tasallutu altında inim 
inim inlemekte… Şu an sen bel-
ki sıcak evinde bu yazıyı okurken 
ümmetin anaları, bacıları ve kar-
deşleri nice yerlerde feryat et-
mekte… Çare arayışlarına “sahte 
baharlarla” yine düşmandan cevap 

geldi. Dost susarsa düşman konu-
şur. Fakat düşman hiçbir zaman 
hayır konuşmaz. Düşmanın kanlı 
ağzı her ne kadar Müslümana gül-
se de o yine aldatmadır. Bir taraf-
tan tankla tüfekle savaş verirken, 
diğer taraftan kurtuluş savaşın-
da zihniyetinden ve sisteminden 
kurtulamadığımız düşmanın, 
psikolojik savaşına etkili yöntem-
lerle cevap vermemiz Müslüman 
olmanın gereğidir. Yoksa dinin-
den uzak, sefil bir neslin acı halini 

izlemeye devam etmek zorunda 
kalacağız. Şüphesiz ümmeti kur-
taracak tek yol vardır. O da İslam 
nizamıdır. İşte öncelikle ümmeti, 
sonra tüm insanlığı davet edece-
ğin nizam budur.

Gün, Nebevî Metotla 
Harekete Geçme 
Günüdür!
         İnsanları İslam nizamına 

çağırdığın gibi, o nizamın doğru 
metoduna da davet etmelisin. 
Çünkü bu nizamın kuruluşu, 
doğru metodun takip edilmesi-
ne bağlıdır. Kaybedecek zaman 
yok, başka metotlar yolu uzatır. 
Sermayemiz az, geri dönüşe yet-
mez. Başka yollarda gücümüzü 
tüketecek kadar lüksümüz de 
yok. Kısa zamanda, az sermaye 
ile gücümüzü boşa harcamadan 
düşmana karşı en iyi tedbirleri 
alarak hedefe ulaşmak zorun-
dayız. Böyle bir yol bulmaya in-
sanın gücü yetmez. Bunu bilen 
Rabbimiz bu yolu Müslümanlara 
kitabı ve peygamberi vasıtasıyla 
öğretmiştir. Çünkü “Doğru yolu 
göstermek Allah’a aittir.” Öyleyse 
Müslümanları doğru nizamın, 
doğru metodunun çatısı altında 
birleşmeye çağırmalısın.

Gün, Doğruyu Yanlıştan 
Ayırma Günüdür!
Yani Furkan olma günü… Hak 

ile bâtıl birbirine karışmış, de-
ğer yargıları değişmiş, kıymetli 
kıymetsiz, kıymetsiz kıymet-
li olmuş… Dünya ve nimetleri 
gözde devleşirken, ahiret hayatı 
cüceleştirilmiş. Kavramların içi 
boşaltılmış, kelimeler anlamını 
yitirmiş, bütün dengeler sarsıl-
mış. Duygular bozuk, maneviyat 
iflas etmiş, kalpler cansızlaşmış. 
Köklü bir ayırıma hatta yıkıp ye-
niden yapmaya ihtiyaç var. İn-
sanlığın İslamî değişime ihtiyacı 
var. İslamî değişim için;

 Gün Davet Günüdür! 
1. Al-i İmran, 104
2. Al-i İmran, 110
3. Kurtubi, Tefsir
4. Maide, 78-79
5. İbn-i Mâce Fiten 20, Ebu 
Davud Melahim 17

6. Ahzap, 45-46
7. Alparslan KUYTUL Hoca 
efendi Davetçi ve Sancı 
Kaseti
8. Tirmizi Fiten
9. İbn-i Mâce fiten 20 *Davanın Esasları, Hasan el Benna

Gün Doğruyu 
Yanlıştan Ayırma 

Günüdür!
Yani Furkan olma 

günü… Hak ile bâtıl 
birbirine karışmış, 

değer yargıları 
değişmiş, kıymetli 

kıymetsiz, kıymetsiz 
kıymetli olmuş…. 
Duygular bozuk, 

mâneviyat iflas etmiş, 
kalpler cansızlaşmış. 
Köklü bir ayırıma 

hatta yıkıp yeniden 
yapmaya ihtiyaç var. 

İnsanlığın İslamî 
değişime ihtiyacı var. 
İslamî değişim için; 

Gün Davet Günüdür!
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1. Müslim, Hadis no. 1435; 
Cuma Kitabı
2. İmam Rabbani- 186.
mektup
3. Atıyye, el-Bid’a, s.162-163
4. İbn Mâce, Mukaddime, 7
5. Buhari, Sulh, 5; Buyu’, 60; 
Müslim, Akdiye, 17-18
6. İbn Mâce, Mukaddime, 15; 

Tirmizi, İlim, 16
7. Müsned, IV, 105
8. Nesâî, İydeyn, 22; İbn 
Mâce, Mukaddime, 7
9. Şâtıbî, Lisanı, 1, 74
10. http://www.furkanvakfi.
net/soru-cevaplar/1469
11. http://www.furkanvakfi.
net/soru-cevaplar/965

“Sözün en hayırlısı Allah (c.c)’ın 
kitabıdır; yolların en doğrusu da 
Muhammed’in gösterdiği yoldur, en 
kötü eylem ise (dinin özündenmiş 
gibi) sonradan uydurulan şeylerdir. 
Her bid’at sapıklıktır. Ve her sapıklık 
da cehennemdedir.”1

 Bid’at kelimesi; kök manasın-
da ve türemiş şekillerinde “yenilik, 
icat etmek, sonradan meydana gel-
mek, benzeri olmamak” gibi birbi-
rine çok yakın eş anlamlı manalar 
taşımakla beraber, farklı kelime 
gruplarıyla değişik anlamlar ka-
zanmıştır. Istılahta ise bid’at; 
Hz. Peygamber’den sonra orta-
ya çıkan, dinden olmadığı halde 
dine sokuşturulan şeyler, dinde 
yapılan ziyade ve noksanlıklardır. 
Yani bir meselede sünnete uymak 
varken yeni bir şey uydurmaktır. 

 Kelimenin Kur’ân-ı Kerim’de 
kullanılışı ise Hadîd suresi 27. 
ayette; “ihdas etmek, uydurmak”, 
Ahkâf suresi 9. ayette; “ilk defa ol-
mak, benzeri olmamak” anlamın-
dadır. Hadid süresindeki ayette, 
Ehl-i Kitap’ın ruhbanlık ihdas et-
meleri, Ahkâf suresinde ise, Hz. 
Peygamber’in nübüvvetiyle ilgili 
olarak O’nun ilk gönderilmiş pey-
gamber olmadığı, Allah tarafın-
dan O’ndan önce de Peygamber 
gönderildiği anlatılmaktadır.

Bid’at’ın kapsamı konusunda 
farklı tarifler yapılmıştır. Kimi 
âlimlere göre bid’at, Hz. Peygam-
ber (s.a.v.)’den sonra meydana ge-
len her şeydir.  Bu sebeple de son-
radan çıkan amel ve inançları iyi 
ve kötü olmak üzere ayırmak mec-
buriyetinde kalmışlardır. Sonra-
dan ortaya çıkıp Kur’an ve sünnete 
muhâlif olmayan ya da emirleri-
nin bir gereği olan şeylere bid’at-i 
hasene (güzel bid’at); muhâlif 

olanlara ise, bid’at-i seyyie (kötü 
bid’at) ismini vermişlerdir.   

Ekseri ulemaya göre böyle bir 
ayrım doğru değildir. İmam Rab-
bani Mektûbat’ında: “İyi bidat yok-
tur”2 der. Bidat, dinî meselelerde 
olur.Dinî hayatın dışında ortaya 
çıkan şeyler bid’at değildir. Tekno-
lojik yenilikler, yeni buluşlar, bir 
takım ilmî gelişmeler bid’at olarak 
değerlendirilmemelidir.

Böylece bid’at denilince, akla ge-
len sadece ‘bid’atı seyyie’dir. Yani 
bid’atın hasenesi olmaz. İbn Recep 
el-Hanbelî şöyle der:

“Bid’atten kasıt; şeriatte olduğu-
na hiç delil olmayan ve şeriatte aslı 
olmayıp yeni ihdas olunan şeydir. 

Şayet yeni ihdas olunan şeyin aslı 
şeriatte var ise (minare ve teravih 
namazı gibi), bu takdirde o şey her 
ne kadar lügat itibariyle bid’at olsa 
da, gerçekte şer’an bid’at değildir.3

Daha dindar olabilmek veya 
öyle görünmek için Kur’ân’da ve 
Rasûl-i Ekrem’in sünnetinde bu-
lunmayan bir takım ibadetler veya 
Allah’a yakın olmaya vesile sayıla-
bilecek bazı ameller ortaya çıkar-
tan kimse daha dindar değil, dine 
ilavelerde bulunan bir bid’atçıdır. 
Kendisi ve yaptığı işi asla kabul 
edilemez. Bunun aksine, dinde 
bulunup da Kur’an ve sünnete 
uygun olan ibadet ve amelleri yok 
sayan, noksanlaştıran veya de-
ğiştiren, böylece dini tahrif eden 
bâtıl ehli de bid’atçıdır. Onlar ve 
amelleri merdut olup, asla kabul 
edilemez.

Ölüleri hayırla anmak ve onlara 
dua etmek sünnette vardır. Ama 
ölüler için alkış tutmak, esas du-
ruşa geçmek, çelenk yaptırmak, 
kırkıncı-elli ikinci geceleri tertip 
etmek,mezarlıklara bez bağlamak 
vs. bid’attir. Allah için sadaka 
vermek, zekât ve fitre dağıtmak 
dinde vardır; ama ölen birisi için 
devir, yani ölünün ibadet borcunu 
düşürmek için mal ve para taksi-
mi yapmak bid’attir.

Konuyla alâkalı bazı seçme ha-
disler ise şu şekildedir: 

İbn Mesûd (r.a.) Rasûlullah 
(s.a.v.)’ın şöyle buyurduğunu söy-
ledi:

“Sizi sonradan meydana gelen şey-
lerden sakındırırım. Şüphesiz işlerin 
en kötüsü sonradan ortaya çıkan şey-
lerdir. Sonradan ortaya çıkan her şey 
bid’attır. Her bid’at dalâlettir.”4

Görüldüğü gibi, hadiste âdeta 
bid’atın hem tarifi yapılmış 

Daha dindar olabilmek 
veya öyle görünmek 

için Kur’ân’da ve Rasûl-i 
Ekrem’in sünnetinde 
bulunmayan bir takım 

ibadetler veya Allah’a yakın 
olmaya vesile sayılabilecek 

bazı ameller ortaya 
çıkartan kimse daha dindar 

değil, dine ilavelerde 
bulunan bir bid’atçıdır. 

Kendisi ve yaptığı işi asla 
kabul edilemez. Bunun 

aksine, dinde bulunup da 
Kur’an ve Sünnet’e uygun 

olan ibadet ve amelleri 
yok sayan, noksanlaştıran 
veya değiştiren, böylece 
dini tahrif eden bâtıl ehli 
de bid’atçıdır. Onlar ve 

amelleri merdut olup, asla 
kabul edilemez.

İslam’da Bid’  atlerin Reddi
Hadis

hem de en belirgin özelliği olan 
dalâletin sapıklık oluşu belirtil-
miştir

Hz. Aişe (r.a.)’den rivayet edil-
miştir. Nebî (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Kim bizim şu işimizde (dinimiz-
de), ondan olmayan bir şeyi ihdas 
ederse, o reddedilmiştir.”5

 Kesir bin Abdillah bin Amr bin 
Avf, babasından, o da dedesinden, 
Peygamberimizin şöyle dediğini 
rivayet etmiştir:

“... Kim Allah ve Rasûlü’nün razı 
olmadığı bir bid’at çıkarırsa, insan-
lardan onunla amel edenlerin güna-
hından bir misli onun üzerine yazılır, 
(onu işleyen) insanların günahından 
da bir şey eksilmez.”6

 “Bid’at çıkaran hiç bir topluluk 
yoktur ki, onun benzeri bir sünneti 
kaldırmış olmasınlar. Senin sünne-
te sarılman, bid’at ihdas etmenden 
daha hayırlıdır.”7

Bu hadislerde bid’at kelimesi 
kullanılmakla birlikte, bu bid’atın 
özelliği de- dinle ilgili olan konu-
larda veya Allah’ın ve Rasûlü’nün 
razı olmadığı şeylerde- zikredil-
miştir  

Huzeyfe (r.a.) şöyle demiştir: 
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Allah, bid’at sahibinin ne nama-
zını, ne orucunu, ne zekâtını, ne 
haccını, ne umresini, ne cihadını, ne 
farzını, ne nafilesini kabul etmez. 
(Sanki o) kılın hamurdan çıktığı gibi 
dinden çıkar.”8

Hadisteki ikazın şiddetinden, 
küfre götüren bid’atlerden  bah-
settiğini anlıyoruz.

Şâtıbî, el-İ’tisâm’ında, İbn 
Vaddah’ın Hz. Aişe (r.a.)’den ri-
vayet edilen bir hadisini nakleder: 

“Kim bid’at sahibinin yanına, ona 
saygı duymak maksadıyla varırsa, 
dini yıkma konusunda (ona) yardım 
etmiş olur.”9

Bu hadisler, bid’at çıkarmak-
tan veya çıkarılmış bir bid’ate 
tâbi olmak suretiyle âdeta ona 
meşrûiyyet kazandırmaktan sa-
kındırmaktadır. Çünkü bid’atın 
ihdas edilmesi kadar, onun top-
lumun vicdanında yerleşmesi de 
büyük tehlike arz etmektedir. İşte 
bu tür hadisler, böyle bir tehlikeyi 
önlemeye matuftur. 

Muhterem Alparslan Kuytul 
Hocaefendi, asrımızın iki büyük 
bidatini şöyle ifade ediyor:

“Birincisi; iman esaslarının hiç bi-
rinde ittifak etmediğimiz, şirk içinde 

olan ehl-i kitabın, Peygamberimize 
imanı kabul etmeden ve ona tâbi ol-
madan cennete gireceği görüşüdür 
ki; bu görüş tarihimizdeki en büyük 
itikadî bid’attir.”10

“İkincisi; bugün Müslümanların 
İslamî hizmetlerde, Üstad Seyyid 
Kutup’un da Yoldaki İşaretler ki-
tabında ‘dinin kendisiyle eş dediği 
‘Rabbanî hareket metodunu bıraka-
rak, kafalarına göre metotlar uydur-
malarıdır.” 11

Bid’at hangi niyetle üretilmiş ve 
hangi türden olursa olsun, İslâm’ı 
hedef alan en büyük tehlikelerden 
sayılmıştır. Bütün İslâm büyük-
leri bu konuda görüş birliği için-
dedir. Bidatler çoğaldığı zaman 
din bozulur,doğrularla yanlışlar 
birbirine karışır, doğruyu bulmak 
zorlaşır.

Bid’at konusu, İslâm âlimlerinin 
her asırda ciddiyetle üzerinde dur-
dukları bir konu olmuştur.İ’tisam 
denilen, Kur’an ve sünnete bağ-
lanma konusuyla bid’at hep bir 
arada mütâlaa edilegelmiştir.
Kur’an ve sünnetin devreden çı-
karılması veya ihmal edilmesi, 
bid’atları doğurur ve onların yeti-
şip gelişmesine zemin hazırlar. O 
halde bid’atlere engel olabilmenin 
yegâne yolu;, Kur’an ve Sünnet kül-
türünü yaygınlaştırmak, bunların 
hayat tarzı haline gelmesi için mü-
cadele etmektir.Özellikle bugün 
toplumun diri kesimini oluşturan 
tevhidî çizgideki Müslümanların, 
her türlü bid’atlere karşı son dere-
ce uyanık olması gerekmektedir.

“... Kim Allah ve 
Rasûlü’nün razı olmadığı 

bir bid’at çıkarırsa, 
insanlardan onunla amel 
edenlerin günahından 
bir misli onun üzerine 
yazılır, (onu işleyen) 

insanların günahından 
da bir şey eksilmez.”

p Harun KIZILBOĞA
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İslam
Fıkhı

Müslümanın Hayatında 
Sünnetin Konumu (2)

Bizlere bahşettiği tüm 
nimetlerinden ötürü 
yüce Rabbimize son-

suz hamd, şanını tüm dünyada 
yücelttiği ve O’nun eliyle de dinini 
yücelttiği Rasûlüne salât ve selam 
olsun. Ve Allah’ın rahmeti, bereketi 
ve mağfireti bu dini üstün kılmak 
uğrunda Peygamberinin yolunu 
takip eden tüm Müslümanların 
üzerine olsun.

Çağdaşlarını ve kendisinden son-
ra gelecek olan ümmetini sapmak-
tan kurtarabilmek için son derece 
gayret sarfeden Allah Rasûlü (s.a.v.) 
kıyamete kadar gelecek tüm Müs-
lümanlar için numune teşkil eden 
hayatıyla, yolu dosdoğru göstermiş 
ve yanlış anlamalara mahal bırak-
mamıştır. O’ndan sonra gelenler, 
Kur’ân’da bir konuda tereddüde dü-
şecek olduklarında, doğru hükmü 
elde etmek için O’nun sünnetine 
bakmaları gerekmektedir. Bazı me-
seleleri sözlü ifade ettiği hadisleri 
ile bazı meseleleri fiilî uygulamaları 
ile ve bazı meseleleri de huzurun-
da gerçekleştirilen bir uygulamaya 
verdiği onay ile açıklığa kavuştur-
muştur. O halde Allah Rasûlü’nün 
Sünneti; 1- Kavlî Sünnet 2- Fiilî 
Sünnet 3- Takrirî Sünnet olmak 
üzere üçe ayrılır.

Sünnetin çoğu kavlîdir. Mesela: 
“Bir kimse uyuyarak veya unutarak 
namazını geçirirse, hatırlayınca kıl-
sın”1 hadisi böyledir. Fiilî sünnete 
misal olarak Hz. Peygamber’in na-
maz kılışını ve haccedişini verebi-
liriz. Kendisi de: “Ben namazı nasıl 
kılıyorsam siz de öyle kılın”2, “Hacc 
ile ilgili ibadetlerinizi benden öğre-

nin”3 buyurmuştur. Takrirî sünnet 
ise huzurunda yapılan işleri veya 
söylenilen sözleri reddetmemesidir 
ki bunun bir misali; su bulamadığı 
için teyemmümle namaz kılan bir 
kimse, namazdan sonra su buldu-
ğu halde namazını iade etmemiş ve 
Allah Rasûlü bunu tasvip etmiştir.4 
Çünkü Allah Rasûlü için konum 
itibariyle, dinî bir meselede dine 
uygun olmayan bir davranış gördü-
ğünde sessiz kalması caiz değildir.

Kur’ân açısından bakıldığında 
sünnetin konumu üçe ayrılır: 

1-Sünnet; kitabın mübhemlerini 
(manası kapalı olan hükümlerini) 
ve mücmellerini (tafsilatı açıklan-
madığı için kapalı sayılan hüküm-
lerini) açıklar, gerekli durumlarda 
umumî ifade ile bildirilen hükümle-
ri tahsis eder (genel değil özel oldu-

ğunu beyan eder) ve yine cumhur-u 
ulemaya göre; Kur’ân’ın nâsihini 
ve mensuhunu yani hangi ayetin 
hükmen veya lâfzen kaldırıldığını 
(nesh olunduğunu) ve nesh eden 
ayetin hangisi olduğunu bildirir.

2-Sünnet, Kur’ân’da asılları sabit 
olan farzları tamamlayıcı hüküm-
ler getirir.  Burada sünnet Kur’ân’ın 
tamamlayıcısı ve yardımcısı mahi-
yetindedir. Kur’an’da tafsilatı an-
latılmayan hükümlerin tafsilatını 
bildiren ilaveler yapar. Mesela; 
Kur’ân’da abdestin dört farzının 
sırası ve  ‘eller dirseklere kadar’ ifa-
desiyle miktarı bildirilirken başın 
meshedileceği miktar söylenmeyip 
sünnete bırakılmış ve abdestle ilgi-
li diğer hükümler olan; sünnetleri, 
mekruhları, alınan abdestin ne ile 
bozulacağı gibi tafsilat sünnet ta-
rafından tamamlanmıştır. Bunun 
misalleri oldukça fazladır.

3- Sünnet, Kur’ân’da bulunma-
yan bir takım hükümleri beyan 
eder. Bu maddede, Kur’ân’da olma-
yanı beyan etmek denilse de aslın-
da buna verilen misallere bakıldı-
ğında aslının bir şekilde Kur’ân’da 
mevcut olduğu görülür. Mesela; 
yırtıcı kuşların haramlığına dair 
varit olan hadisler, “ O temiz şeyleri 
helal, murdar şeyleri haram kılar”5 
ayetine râcidir. Fakat bu hükümle-
ri Kur’ân ve sünnetten delil olma-
dan kat’i olarak bilmek mümkün 
değildir. Fakat hadislerde belir-
tilenlerin dışında, insanların pis 
gördüğü şeyler yine pis kabul edil-
se de bunlara haram denilemez. 
Ancak mekruh (çirkin görülmüş) 
kabul edilir. Böylece denilebilir 

ki; sünnetin açıkladığı her bir hü-
küm için Kur’ân’da uzak veya ya-
kın bir asıl (dayanak) mevcuttur. 
Şatıbî el-Muvafakat’ında bu konu 
hakkında şöyle demiştir.:“Sünnet 
manası itibariyle Kitap’a râcîdir. O; 
Kitap’ın mücmel ifadelerini açıklar. 
Müşkilini izah eder, muhtasar beyan-
larını genişletir çünkü o, kitabın bir 
açıklamasıdır. Buna “Sana Kur’ân’ı 
indirdik, tâ ki insanlara, kendilerine 
indirileni açıklayasın”6 ayeti delâlet 
eder. Sünnette mevcut olan her 
hususa Kur’ân’da icmalî (genel) 
veya tafsilî (özel) bir delâlet var-
dır. Çünkü Kur’ân, bu şeriatin 
esası ve ilk kaynağıdır. Buna göre 
sünnet, özet olarak Kur’ân’da var-
dır. Allah-u Teâlâ’nın Kur’ân’da: 
“Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırak-
madık”7 buyurmasının manası da 
budur.8 

Bu bilgiler ışığında bakıldığın-
da insanlara hidayet rehberi olan 
Kur’ân; insanlara dünya ve ahi-
ret saadetine erebilmenin tüm 
detaylarını sünnet vesilesi ile bil-
dirmiştir. Bir Müslüman Allah’a 
nasıl iyi bir kul olabileceğini 
Rasûlullah(s.a.v.)’ın hayatından öğ-
renir. Nefsine ve etrafındaki canlı 
cansız tüm varlıklara karşı sorum-
luluklarını nasıl yerine getireceği-
nin en kâmil örneğini onda görür. 

Her konuda ifrat ve terfide kaçma-
dan dengeli bir hayat yaşayabilme-
nin yolunu yine o göstermektedir. 
Ve yine Rabbimiz, dinini üstün 
kılacak hareket metodunu; en saf, 
en kestirme, en az zayiatla ve top-
lum psikolojisine en uygun şekliyle 
O’nun hayatında bize öğretmiştir. 
Bu sebeple Peygamberimiz (s.a.v.) 
ümmetini her konuda kendi sün-
netine uymaya teşvik ederek şöy-
le buyurur: “Gerçekten ben size iki 
şey bıraktım ki onlara sarıldıkça asla 
sapıtmayacaksınız. Onlar; Allah’ın 
kitabı ve benim sünnetimdir.”9 Yine 
Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayet edi-
len bir hadiste Allah Rasûlü (s.a.v.) 
şöyle buyurmuştur: “Ümmetimden 
baş kaldıranlar dışında tümü cennete 
gireceklerdir. Dediler ki: ‘Ey Allah’ın 
Rasûlü kim bu baş kaldıracak olanlar?’ 
Buyurdu ki: ‘Bana uyanlar cennete 
gireceklerdir, başkaldıranlar ise isyan 
içindedirler.”10 

Bu misyon gereği Efendimiz 
(s.a.v.), kendisine peygamberlik 
verilmesinden itibaren neredeyse 
hayatının tamamında, hiç yalnız 
kalmayarak daima insanların 
arasında olmaya sabretmiştir. 
Her fırsatta ashabının arasında 
bulunmuş, hassaten belli başlı 
ibadetleri sürekli cemaatle 
gerçekleştirmiş, hanımları onun 

evdeki halinin şahidi olmuş, sefere 
çıksa eşlerinden birini yanına almış 
ve çadırında tek kaldığı zamanları 
dahi nasıl geçirdiğini ümmetine 
göstermiştir.

Bu şekilde ümmet Allah’ın razı 
olduğu bir kul nasıl oturur,nasıl 
kalkar, nasıl uyur, hangi vakitleri 
uyanık geçirir, gecesini-gündüzünü 
nasıl değerlendirir, namazda secde-
de ne kadar durur, Kur’ân okuyuşu 
nasıldır, nasıl konuşur, nasıl şaka-
laşır, cahillik yapanı nasıl affeder 
ve hatta düşmana karşı nasıl kılıç 
sallar?.. Ve daha ahlâkından şah-
siyetine, kulluğundan liderliğine, 
yemesinden giyimine, gençliğinden 
ihtiyarlığına her yönünü bizzat gör-
müş, görenlerden öğrenmiştir. 

Mübarek hayatını Allah(c.c.)’ın 
dinini hâkim kılmaya ve ümme-
tinin kurtuluşuna adayan Efendi-
miz (s.a.v.)’e salât ve selam olsun. 
Ya Rabbi! Her halimizle O güzel 
Rasûle benzeyebilmeyi bize nasip 
et. Kıymetsiz hayatlarımızı O’nun, 
uğrunda hayatını ortaya koyduğu 
davaya feda ederek değerli kılabil-
meyi bizlere de lûtfet! (Âmin)

1-Ebu Davut, Salât 11
2-Buharî, Edep, 27
3-İbni Hanbel Müsned, c.3, 
sf.318,366
4-M. Ebu Zehra, İslam 
Hukuku Metodolojisi sf. 
99-100

5- Araf 157
6-Nahl 44
7-Enam 38
8-M. Ebu Zehra sf. 106
9-Hâkim Müstedrek 1. 93
10-Buharî  

p Semra KUYTUL
s.kuytul@furkannesli.com     

Çağdaşlarını 
mükemmel bir 

şekilde yetiştirmek 
ve kendisinden sonra 
gelecek olan ümmetini 

sapmaktan kurtarabilmek 
için son derece gayret 
sarfeden Allah Rasûlü 
(s.a.v.) kıyamete kadar 

gelecek tüm Müslümanlar 
için numune teşkil 

eden hayatıyla, yolu 
dosdoğru göstermiş ve 
yanlış anlamalara mahal 

bırakmamıştır.

Bu bilgiler ışığında bakıldığında insanlara hidayet rehberi olan 

Kur’ân; insanlara dünya ve ahiret saadetine erebilmenin tüm 

detaylarını sünnet vesilesi ile bildirmiştir. Bir Müslüman Allah’a 

nasıl iyi bir kul olabileceğini Rasûlullah(s.a.v.)’ın hayatından 

öğrenir. Nefsine ve etrafındaki canlı cansız tüm varlıklara karşı 

sorumluluklarını nasıl yerine getireceğinin en kâmil örneğini 

onda görür. Her konuda ifrat ve terfide kaçmadan, dengeli bir 

hayat yaşayabilmenin yolunu yine o göstermektedir.
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Peygamber dostunun evi, pey-
gamber eşinin doğumuyla şenle-
nir. Önce babası tarafından eğiti-
lir; ilk ondan öğrenir sadâkati ve 
cömertliği… Sonraları Peygam-
ber ocağında gençlik dönemini 
geçirir ve en büyük muaalimin, 
en nadide talebesi olarak ümme-
tin “ümmü’l-müminin”i olur.   

Hakkında ayet nazil olacak ka-
dar fazilet sahibi, müminlerin 
annesi, babası Hz. Ebubekir’in 
ölüm döşeğinde iken: “Senden 
daha sevimli servet bırakmıyorum. 
Seni kaybetmekten daha büyük bir 
fakirlik ise bilmiyorum” dediği, 
Habibullah’ın sevgilisi, Müslü-
man hanımlara en büyük örnek, 
çok kısa süren evlilik hayatına 
çok büyük kazanımlar sığdıran 
mübarek bir insan. 

Hz.Aişe‘nin Peygamberimizle 
nikâhları hicretten önce kıyıldı 
fakat düğünleri daha sonra, 624 
yılında iki bayram arasında ya-
pıldı. Bu evlilik, hayatında çok 
büyük değişikliklere vesile oldu. 
Peygamber terbiyesi ile büyümesi 
ve en çok hadis rivayet eden saha-
biler arasında yer alması yönüy-
le mühim bir misyon yüklendi. 
Çünkü o, herhangi bir hanım 
değil Peygamber’in hanımıydı; 
konumunu her dem biliyor ve ona 
göre davranıyordu. Çünkü o, Hz. 
Aişe idi ve mü’min hanımların en 
güzel örneği idi…

Aişe validemiz daha küçük 
yaşlarda iken okuma yazmayı 

öğrenmiş, zekâsı ve kabiliyeti ile 
etrafındakilerinin dikkatini çek-
miştir. Öğrendiklerini unutmaz, 
ezbere tekrar ederdi. Hafızası 

çok kuvvetli; akıllı, zeki, âlime, 
edibe, iffet sahibi bir hanım idi. 
Pek çok konuları şiirle anlatan 
sanatkârca bir ifadeye sahipti. 
Ashap, karakter ve hafızasına 
güvendiği ve ayet-i kerime ile 
övüldüğünü bildiği için, bir çok 
meseleyi ona sorar ve öğrenirdi.1

Gerek sahabe, gerek tâbiin dö-
neminde İslam âlimleri görüşle-
rine başvurmuş ve açıklamaları 
üzerinde ehemmiyetle durmuş-
lardır. Sahabelerin ileri gelenleri, 

farzlarla ilgili konularda çoğu za-
man bilgisine başvururak doğru-
ya ulaşmıştır. Çünkü çok güçlü bir 
hafızaya sahip olması ve Peygam-
berimiz (s.a.v.)’ in her hareketini 
titizlikle takip etmesinden ötü-
rü verdiği bilgiler çok önemliydi. 
Ebû Mûsa el-Es’ârî: “Bizler, müş-
kil bir mesele ile karşılaştığımızda 
gider Hz. Aişe’ye sorardık” demiş, 
Abdurrahman b. Avf’ın oğlu Ebû 
Seleme ise: “Rasulullah’ın sünneti-
ni Hz. Aişe’den daha iyi bilen; din-
de derinleşmiş, ayet-i kerîmelere bu 
derece vâkif ve sebeb-i nuzülleri bi-
len, ferâiz ilminde mâhir bir kimseyi 
görmedim” demiştir.  Hakkında 
imam Zührî ise: “Eğer zamanının 
bütün âlimlerinin ve peygamberimi-
zin diger zevcelerinin ilmi bir ara-
ya toplansa, Hz. Aişe’nin ilmi yine 
daha ağır basardı” diyerek ilmî 
üstünlüğünü ifade etmiştir. İlme 
olan merakıyla,  dinî meselelere 
vâkıf olmuş ve Peygamber Efen-
dimizden aldığı eğitimin de et-
kisiyle dikkate değer bir mevkiye 
sahip olmuştu. Kur’an-ı Kerim’i 
hem tefsir eder, hem de daha iyi 
anlaşılması için şerh ederdi.2

Dinin bayanlara yüklediği va-
zifenin neler olduğunu öğrenmek 
isteyenler,  Hz. Aişe’nin hayatına 
baksın. Kulluğun mesuliyetini 
omuzlarında hisseden bir mü-
mine hanım nasıl olmalı, davada 
yüklendiği misyonu ve vazifesi 
nelerdir?  İşte bu soruların cevap 
bulduğu örnek bir hayat!

p Gülhan KAYNARPINAR
g.kaynarpinar@furkannesli.com

                                                                                                                                          -Hz. Peygamber (s.a.v.)- 

Hayatı Ve Örnekliği İle 
Mü’münlerin Annesi

“Aişe’nin kadınlara üstünlüğü, tiridin diğer yiyeceklere üstünlüğü gibidir.”

Peygamber terbiyesi 
ile büyümesi ve en 

çok hadis rivayet eden 
sahabiler arasında 
yer alması yönüyle 
mühim bir misyon 
yüklendi. Çünkü o, 
herhangi bir hanım 
değil Peygamber’in 

hanımıydı; konumunu 
her dem biliyor ve ona 

göre davranıyordu. 
Çünkü o, Hz. Aişe idi 

ve mümin hanımların en 
güzel örneği idi…

O sıradan bir hanım gibi dav-
ranmıyor, ömrünü Allah (c.c.)’ın 
rızası doğrultusunda harcayarak, 
en büyük mutluluğu Rabbine kul-
lukta buluyordu. Onun talepleri, 
hevesleri, kederleri 21. y.y.’da, 
her türlü yanlıştan etkilenen 
hanımların taleplerine benze-
miyordu.  Bu haliyle Rabbinin 
teveccühüne, Rasulü’nün ise öv-
güsüne mazhar oluyordu. Efen-
dimiz (s.a.v.)  “Aişe’nin kadınlara 
üstünlüğü, tiridin diğer yiyeceklere 
üstünlüğü gibidir.”3   buyurarak fa-
ziletini dile getirir. Yine başka bir 
rivatte; Efendimize; ‘en çok kimi 
seviyorsunuz?’ denilince, ‘Aişe’yi’ 
diyerek cevap verir. ‘Peki erkekler-
den kimi?’ diye sorulunca, ‘Aişe’nin 
babasını’ buyurdu.4

Nafile oruçlara ve teheccüd na-
mazına düşkünlüğü ile bilinen 
Hz. Aişe, aynı zamanda takvası 
ve tesettüründeki hassasiyeti ile 
de öne çıkmıştır. Özellikle teset-
tür konusundaki hassasiyeti bir 
başkaydı. Bu hususta hayatı bo-
yunca en ufak bir taviz vermedi, 
hassasiyeti o kadar ileri derece-
deydi ki;  Hz. Ömer vefat edip 
kendi odasına defnedildikten 
sonra, kabirle arasına bir perde 
çektirmişti. Bir gün yeğeni Haf-
sa kendisini ziyarete geldiğinde, 
takmış olduğu başörtüsünü ince 
bulmuş ve onu ikiye katlayarak 
nasıl örtünmesi gerektiğini gös-
termişti. Tesettür konusunda 
hanımları her zaman ikaz eder 
ve Nur Suresi’nde emredildiği 
gibi örtünmelerini hatırlatırdı. 
Nice geceler, nice tenha yerler 
vardır ki; Hz. Aişe’nin Rabbiyle 
olan münacatına ve için için ağ-
layışına şahittir. Peygamber eşi 
olmakla şerefli bir makam sahibi 
olmanın yanında, elbette ki çok 
çileli imtihanların da sabredeni 
olmak durumundaydı. Ve öyle de 
davrandı. Bir kez olsun başına ge-
len musibetlere, çoğu zaman aç 
geçen günlere, dünyanın zineti-
ne uzak oluşuna ah etmedi. Her 
mü’min imtihana tâbi olur ama 
büyükler daha büyüğüne talip 
olur. Onların yükü ağır, kederle-

ri derin ve imtihanları ağır olur. 
Gün tertemiz olanın, münafığın 
diliyle kirletilmek istendiği gün. 
Gün ‘İfk Günü’…

 İffetine atılan iftiraya maruz 
kalır mü’minlerin annesi.Zayıf 
bedeni daha bir zayıflar. Gözleri 
Peygamberin gözlerine çevrilir, 
kendisi hakkında söylenen çir-
kin sözü yalanlaması için. Ama 
Allah Rasulü sessizdir, Rabbi-
nin hükmünü beklemektedir. 
Peygamberimiz’in bu sessizliği 
Aişe validemize  çok acı gelir. Ve 
babasına çevirir gözlerini aynı 
amaç için, ama  o da sükûttadır. 

Anlar ki; gün sabır günü ve 
Rabbinin hükmü açık oluncaya 
dek sabretmeliydi.Elbette Allah 
haksızlık etmeyecekti.Hangi 
hak bâtıla mahkûm oldu, hangi 
zulüm daim oldu,hangi hakikât, 
haksızlığa ram oldu ki… Rab-
bimiz elbette ki temize çıkarır, 
tertemiz olanı. Ve inen ayetle, 
Hz.Aişe (r.anha)’nin masumluğu 
ilan edilir. Hüzünden kalbi mah-
zun, hali mahzun olan Hz. Aişe:  
“Hamdlerim, şükürlerim minnetle-
rim sadece  âlemlerin sahibi Rabbim 
içindir” diyerek, temize çıkarılışı-
nı gözyaşıyla karşılar.

Allah ve Rasulü’ne bağlılığı, 
ilme olan düşkünlüğü, takvası 
ve iffetiyle geçen ömrünün son 
demlerini müctehid olarak, bil-
hassa hanımlara mahsus hal-
lere dair fikhî hükümlerde fet-
valar vererek geçiren Hz. Aişe 
(r.anha), 676 yılında Medine-i 
Münevvere’de vefat etti. Cena-
zesini ashaptan Ebû Hureyre 
(r.a.) kıldırarak, vasiyeti üzeri-
ne Medine’de Bâki kabristanına 
defnedildi. Rabbimiz’in rahmeti 
üzerine olsun.

Mevlâmız! Bize bilmediklerimizi 
öğret ve bildiklerimizle amel etmeyi 
nasip et.Davamızı anlatmayı kela-
mımızın sebebi kıl. Her imtihanımı-
zı Sana teslimiyetimiz ve yakınlığı-
mız eyle. (Amin)

Öncü
Şahsiyetler

 O sıradan bir hanım 
gibi davranmıyor, 

ömrünü Allah (c.c)’ın 
rızası doğrultusunda 
harcayarak, en büyük 
mutluluğu Rabbine 
kullukta buluyordu. 

Onun talepleri, 
hevesleri, kederleri 
21. y.y.’da, her türlü 
yanlıştan etkilenen 

hanımların taleplerine 
benzemiyordu.  Bu 

haliyle Rabbinin 
teveccühüne, 
Rasulü’nün ise 

övgüsüne mazhar 
oluyordu. 

1) İbni Hişam
2) Şamil İslam Ansiklopedisi
3)Buhari
4) Buhari
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“Kendi derilerine dediler ki: “Niye 
aleyhimizde şahitlik ettiniz?” Dedi-
ler ki: ‘Her şeye nutku verip-konuş-
turan Allah, bizi konuşturdu. Sizi 
ilk defa O yarattı ve O’na döndü-
rülüyorsunuz’’1 

Rabbini tanımak isteyen 
Allah’tan korksun da kendini ta-
nısın. Davayı üstlenmek isteyen, 
mucize bekleyen ve ben mucize 
görürsem Ebubekir, Ömer gibi 
olacağım diyen, bunu söylerken 
dursun ve düşünsün. Mucize 
uzakta değil o kelimeleri na-
sıl telaffuz etti? Dil dile geliyor 
tefekküre çağırıyor, bir kelime 
telaffuzu için solunum siste-
minden sinir sistemine, kaslar-
dan kemiklerine nice mucizeler 
gerçekleşiyor. Buna rağmen ruh 
dünyanı, duygularını, hayallerini 
işin içine katıp mucizeler silsilesi yaratan Rab-
bini nasıl tanımıyorsun? Her şeyinle O’na tes-
lim olup, O’nun dediğinin olması için bir şeyler 
yapmıyorsun?

O öyle bir ilah ki; et parçalarına akciğerden 
gelen solukla ses çıkartan, sesleri dilin hareket-
leri ve dudağın şekilleri ile harflere dönüştüren, 
harfleri beyin kontrolünde kelimelere çeviren, 
kelimeleri hayal dünyanda duygu ve düşünce-
lerin doğrultusunda cümlelere dönüştüren, çü-
rümüş kemiklerin diriltilmesinden, kalır tarafı 

olmayan konuşma mucizesini 
yaratandır.

“Göklerde ve yerde bulunanlar 
O’nundur.  Hepsi O’na ‘gönül-
den boyun eğmiş’ bulunuyorlar. 
Yaratmayı başlatan, sonra onu 
iade edecek O’dur. Bu O’na göre 
pek kolaydır. Göklerde ve yerde 
en yüce misal O’nundur. O, güçlü 
ve üstün olandır, hüküm ve hik-
met sahibidir.” 2

SES VE KONUŞMA MUCİZESİ
Ses; “akciğerden gelen havanın 

larenks (gırtlak) de titreşim ka-
zanması, ağızdan harf, hece, keli-
me ve cümle şeklinde çıkmasıdır.” 

Konuşmak için ilk önce ak-
ciğerlerimizden “sıcak havanın” 
gelmesi gerekir. Sıcak hava 
konuşmanın ham maddesidir. 
Hava burnumuzdan girer, bu-

run boşluğu, boğaz, nefes borusundan sonra 
oradan da akciğerlerimize geçer. Havadaki ok-
sijen akciğerlerimizde kana karışır.  Bu sırada 
karbondioksit de dışarı verilir. Akciğerlerimiz-
den geri dönen hava boğazımızdan geçerken, 
ses telleri dediğimiz iki doku kıvrımı arasından 
geçer. Bu teller, bir tür perdeye benzer ve bağlı 
oldukları küçük kıkırdakların etkisine göre ha-
reket ederler.

Konuşmadan önce ses tellerimiz açık vaziyet-
tedir. Konuşmamız sırasında teller bir araya ge-

tirilir ve soluk verdiğimizde çıkan hava 
ile titreştirilir. Ağız ve burun yapımız, 
sesimizin kendine özgü niteliklerini 
verir. Kelimeleri arka arkaya sıralayıp 
konuşurken, dilimiz damağımıza belirli 
miktarda yaklaşıp uzaklaşmakta, dişle-
rimize teğet geçmekte bazen değmekte, 
dudaklarımız da büzülüp yayılmaktadır.

Bu işlemlerde birçok 
kasımız, büyük bir hız-
la hareket etmektedir. 
Konuşabilmemiz için bu 
işlemlerin her birinin ek-
siksiz gerçekleşmesi gerekir. Bu olağanüstü iş-
lemler, akıl almaz bir hız içinde ve kusursuzca 
gerçekleşirken bizim bunlardan haberimiz bile 
olmamaktadır.

Konuşmadaki vurgulamalar, zamanlama ve 
ses şiddetindeki değişiklikler; ağız, dil, yumuşak 
damak, larinks (gırtlak) ve ses tellerinin, kas ha-
reketleriyle birlikte arka arkaya çok mükemmel 
bir uyumla ortaya çıkmaktadır. Ağız, dudaklar, 
yumuşak damak ve dilin hareketleriyle sese yön 
verilmekte, sesler harflere ve kelimelere dönüştü-
rülmektedir. Beyinden (Motor korteksten) gelen 
sinyallerle bu bölgede vazifeli bütün kaslar ka-
sılmaktadır. Beyinde bulunan “Broca” alanı mo-
tor konuşma bölgesidir. Bu bölge beynin frontal 
(alın) kısmının arka tarafında bulunur. Konuşma 
işlevi bu bölgeye gelmeden önce birçok aşamaya 
uğrar. Arka plânda düzenleme, kelime seçme ve 
nelerin konuşulacağı plânlanır. Gerçekleşir dedi-
ğimiz konuşma alanı ise; sözcü gibi arka plânda 
alınan kararları kameralar önünde halka duyurur, 

yani konuşma esnasında seslerin güzel 
cümlelere dönüşmesinde görev alır.
Fısıltının Oluşumu 

Trakeadan (nefes borusu) meydana 
gelen sıcak hava (nefes), larenks (gırt-
lak) da hiç işe karışmadan yükselir ve 
sadece ağızda işlev görürse, çıkan bu 
sese ‘fısıltı’ denilir. Buna karşılık trake-

adan (soluk borusu) gelen 
basınçlı hava (nefes) gırt-
lağın işe karışması ve ses 
tellerinin faaliyet göster-
mesiyle titreşim kazanır 

bunun sonucunda ağız, dil, diş ve dudakların 
etkisiyle, konuşma sesi ortaya çıkar. 

Sadece bir kelime söylemek için bile neler 
yapılıyor?

Normal bir konuşmada, bir kelime söylenme-
den önce zihinde onun bir düşüncesi veya kavra-
mı gelişir, bu kavram sembolize edilir, sonra da 
düşüncenin telaffuzu yapılır. İşte bu durumda 
konuşma, beyin ile solunum fonksiyonu, gırtlak, 
ses telleri, yumuşak damak, yumuşak dokular, 
ağız içi, çene eklemi, yüz kasları ve yüzdeki bazı 
anatomik yapıların işbirliği sonucu ortaya bir 
kelime çıkar. Çıkan kelimeler uyumlu şekilde 
birleştirilerek ve cümlelere dönüştürülerek akıcı 
konuşmalar yapılır.   

Ses ve konuşma insan için büyük bir nimet, 
Rabbinin büyüklüğünü anlatmak için hârika bir 
mucizedir. Bu nimete Allah’ın yüceliğini idrak 
etmek ve İslam’ı anlatarak ümmetin kurtuluşu-
nu gerçekleştirecek öncü bir neslin oluşması için 
kullanmak temennisiyle... Allah’a emanet olun.

Kendini Tanıyan Rabbini Tanır

Bilim ve
Tefekkür

Rabbini tanımak 
isteyen Allah’tan 

korksun da kendini 
tanısın. Davayı 

üstlenmek isteyen, 
mucize bekleyen ve 

ben mucize görürsem 
Ebubekir, Ömer 

gibi olacağım diyen, 
bunu söylerken 

dursun ve düşünsün. 
Mucize uzakta değil 

o kelimeleri nasıl 
telaffuz etti? Dil dile 

geliyor tefekküre 
çağırıyor...

p Dr.Hikmet BOZYEL
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“O Allah ki, O’ndan başka ilah yok-
tur. Melîk’tir ; Kuddûs’tür ; Selâm’dır; 
Mü’min’dir; Müheymin’dir; Azîz’dir; 
Cebbâr’dır; Mütekebbir’dir. Allah müşrik-
lerin şirk koştuklarından çok yücedir.”1

  El Mütekebbir: Büyüklük ve hüküm-
ranlıkta eşsiz, yücelik ve ululukta tek olan. Her şeyde 
ve her hadisede büyüklüğünü gösteren. 

    Yoktan var etmesi, ilmiyle her şeyi kuşatmış 
olması, kudretinin her şeye yetmesi, her şeyi en-
gelsiz görmesi, her sesi işitmesi ve cevap vermesi, 
merhametlilerin en merhametlisi, ikram edenle-
rin en kerîmi, âdillerin en âdili, hâkimler hâkimi 
olması kısacası tüm isim ve sıfatlarıyla Allah el 
Mütekebbir’dir. Zatına , sıfatlarına, isim ve fiillle-
rine ortak olabilecek hiç kimse yoktur.

    İnsan kul olarak yaratılmıştır. Kulluk ise aczi-
yeti ifade eder. İnsanı Allah katında değerli kılan da 
acizliğini bilmesidir. Bu sebeptendir ki; “Eğer duala-
rınız olmasa , Rabbim size ne diye değer versin.”2 buy-
rulmuştur. Vahyin ilk ayetleri ile de insana alâktan 
yaratılmış olmasıyla acziyeti, yaratıcı ve Rab sıfatıyla 
da Allah’ın büyüklük ve yüceliği öğretilmiştir. Ve in-
sana sunulan şu dünya hayatı espirisi bundan başka 
nedir ki? İnsan acziyetinin farkına vardığı zaman 
Rabbinin el Mütekebbir olduğunu idrak eder. Yine 
Rabbi ni gereği gibi tanıdığı zaman ne kadar aciz 
olduğunu daha iyi anlar. 

Fakat her dönemde balçıktan yaratıldığını , bir 
spermden meydana geldiğini unutarak büyükle-
nenler olmuştur. Varlıklar içerisinde ilk kez  Allah’a 
karşı büyüklenen şeytandır.  Şeytan Allah’ın secde 
emrine karşı gelerek demiştir ki: “Ben ondan daha 
hayırlıyım. Beni ateşten onu ise çamurdan yarattın.”3 
Bu söylemiyle maddeyi manevî değerlerden üstün 
görmüştü. Demek ki kibir hastalığının özünde maddî 
değerlerin üstün görülmesi vardır. Ne hazindir ki 
günümüz insanı da manevî değerleri  ve kutsal ema-
netleri önemsemiyerek, dünya nimetlerini  cennet ve 
cennet nimetlerinden üstün tutmaktadır.

Kur’an da mütekebbirlere misal olarak Firavun gös-
terilmiştir. Çünkü o, maddî nimetlerle şımarmış ve 
haddi aşmıştı. Firavun ve Firavun gibiler kibirlerin-
de son sınıra ulaşarak Allah’ın dünyasında Allah’ın 
değil bizim dediklerimiz geçerlidir dediler. Bu şe-
kilde kibirlenenlere  Allah büyüklüğünü farklı bir 
dille anlatır. Kudsi bir hadiste “Kibriya benim ridâm 
azamet ise benim izârımdır. Bunlardan biri konusunda 

bana ters düşen kimseye azap ede-
rim.”4 buyurması kibirlenenlere bir 
ultimatondur. Bu şekilde büyüklü-
ğünü idarak edemeyen akılsızlara 
Allah deprem, tsunami, fırtına vb. 
afetlerle el Mütekebbir olduğunu 

göstermiştir.Kıyamet günü ise Allah daha şiddetli 
bir şekilde  büyüklüğünü izhar edecektir.Abdullah 
İbnu Ömer(r.a)’in şöyle söylediği rivayet edilmiştir: 
“Rasulullah’ın minberde iken şöyle konuştuğunu duydum: 
Mutlak hâkimiyet sahibi olan Allah, gökleri ve yerleri bir 
eliyle alır, onları bir eliyle tutar. Bu elini açıp kapamaya 
başlar. Sonra şöyle buyurur: Ben mutlak hâkimiyet sahi-
biyim, yeryüzünde hâkimiyet taslayarak, baskı yapanlar 
nerede? Büyüklenenler nerede?” Ravi İbnu Ömer (r.a) 
şöyle demiştir: Rasulullah  (s.a.v.) sağıyla soluyla (sağ 
ve sol elleriyle) söylediklerini temsil ediyordu. O es-
nada minbere baktım, tâ en altından sallanıyordu. 
Öyle ki: ‘Ey Allah’ın Rasulü, şu minber yıkılacak mı?’diye 
sordum.”5

  Allah’ın Mütekebbir olmasının farkında olan 
mü’minler  ise asla yeryüzünde büyüklük  taslayan-
lara boyun eymeyip, onlara karşı verdikleri mücade-
lede canlarını ortaya koymuşlardır. O halde uğruna 
korkusuzca canların ortaya konulduğu Allah Mü-
tekebbir değildir de kimdir  Mütekebbir?  Dünyada 
hangi ilah yahut lider  veya bir ideoloji uğruna bu 
kadar kurban verilmiş ve kanlar akıtılmıştır? Yer-
yüzünde büyüklük iddasında bulunanların gözlerine 
uyku girmesin! Çünkü sadece ve sadece el Mütekeb-
bir olan Allah için söz vermiş yiğitler bulunmaktadır.

El Mütekebbir ismi şerifinin gereği olarak “o halde 
Rabbinin nimetlerini anlat da anlat”6 ilahî buyruğu üze-
re tüm İslam davetçileri Allah’ı doğru tanıtıp daima 
anlatmalıdır. O’nun davası olan kula kulluğun kaldı-
rılması ve sadece Allah’a kulluğun gerçekleşmesi için 
daima O’nun nimetlerinden söz etmek vazifemizdir. 

Ey gözlerin zâtını idrak ve ihâta edemediği, ey vas-
fedenlerin kendisini hakkıyla vasfedemediği, ey akıl ve 
anlayışların kendisini hakkıyla kavrayamadığı, ey fikir-
lerin büyüklüğünü anlayamadığı , ey azâmet ve kibriya 
örtüsü olan...! Bizleri Sen’den başkasına boyun eğdir-
me! Şahsiyetlerini yitirip mütekebbirlere boyun eğmiş 
şu ümmeti uyandır! Ve yeryüzünde büyüklenenlere karşı 
hadlerini bildirecek Davudî ahlâka sahip mücahitlerin 
sayısını arttır. (Amin) 

El Mütekebbir (c.c)
p  Zeynep KARABAcAK

z.karabacak@furkannesli.com

Esmâ’ül
Hüsnâ

 FURKAN NESLİ - Mart 2012  FURKAN NESLİ - Mart 2012
1918

 F U R K A N  N E S L İ Ö N C Ü  N E S İ L



 FURKAN NESLİ - Mart 2012  FURKAN NESLİ - Mart 2012
2120

 F U R K A N  N E S L İ Ö N C Ü  N E S İ L

Allah(c.c)’ın, Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’in rehberliğinde 
öğrettiği İslam,  en son ve 

mükemmel şeklini almış, O’nun 
uyguladığı ve öğrettiği hüküm ve 
düzenlemeler, kıyamete dek tek 
nihaî otorite olarak önümüze sunul-
muştur. Öyle ki; insana attığı her 
adımda başıboş olmadığı, uyması 
gereken kuralların dışına çıkama-
yacağı, tâbi olması ve takip etme-
si gereken bir örnekliğinin (Hz. 
Peygamber) olduğu anlatılmakta-
dır. Yeryüzünde İslam’ı hâkim kıl-
mak için davayı omuzlayanların,  
Allah(cc)’ın, Hz. Peygamber (s.a.v.) 
ve ashabına gösterdiği esaslara 
sarılması, yanlış yöntem ve yolla-
ra sapmaması açısından elzemdir. 
Rasûlullah (s.a.v.)’ın davet meto-
dunda en önemli kısmın davete 
hazırlık safhası olduğunu ve bu 
konuda dikkat edilmesi gereken 
noktaları dergimizin bir önceki sa-
yısında belirtmiştik.

Bundan sonraki merhale “kadro-
laşma” merhalesidir.

İslamî davetin en zor ve sıkıntılı 
süreci; bu daveti yaymada davetçiye 
yardımcı olacak samimi, gayretli, her 
türlü fedakârlığı gösterecek sağlam 
insanlardan müteşekkil çekirdek 
kadro oluşumudur. İslam davetçisi, 
Musa (a.s.) gibi Harun’unu, İsa (a.s.) 
gibi havarilerini, Hz. Muhammed 
(s.a.v.) gibi Ebûbekir, Ömer ve Alile-
rini (radıyallahu anhum) bulmak ve 
onları bu davada ensarı yapmak du-
rumundadır. Hz. Peygamber (s.a.v.) 
çekirdek kadronun teşekkülü için işe 
en yakınlarından başladı. Her şey-
den evvel aile efradı kendisini des-
teklemeli, O’na inanmalı ve çekirdek 
kadronun ilkleri olmalıydılar. Tıpkı 
Hz. Musa(as)’nın ailesinden birile-

rini yardımcı olarak istemesi gibi: 
“Rabbim! Bana ailemden birini, karde-
şim Harun’u vezir (yardımcı) yap”.1 Hz. 
Peygamber(s.a.v.), kendisine vahyin 
ilk gelişini eşi Hz. Hatice ile paylaşır-
ken, zerre kadar tereddüt etmeyen 
Hz. Hatice, Peygamber(s.a.v.)’i teskin 
ve teselli edip en büyük destekçisi 
olmuştu. Daha sonrasında davet hal-
kasına Hz. Ali, Zeyd b. Hârise ve Hz. 
Ebubekir dâhil oldu. Sonrasında Hz. 
Ebubekir(r.a.)’in çabalarıyla Osman 
b. Affan, Ebu Ubeyde b. Cerrah, Tal-
ha b. Ubeydullah, Abdurrahman b. 
Avf gibiler bu davete icabet ettiler. 
Rasûlullah (s.a.v), davetin ilk yılla-
rında, fıtratı bozulmamış, sır tut-
mayı bilen, bulunduğu toplumun 

mevcut halinden rahatsız olup, çare 
bulmaya çalışan, câhiliyenin ko-
kuşmuş yapısından uzak durmaya 
gayret eden sağlam karakterli kişi-
ler üzerinde duruyordu. Elbette ki 
Rasûlullah (s.a.v.) vahye göre hareket 
ediyordu ve gelen ayetlere göre davet 
şekilleniyordu.   Gizlilik içerisinde 
yürütülen bu davet, yaklaşık üç yıl 
sürmüştü. Bu dönemde davetin mer-
kezi olarak göze çarpan en önemli 
unsur şüphesiz Dâru’l-Erkam idi. 
Rasûlullah (s.a.v.), İslam’ı kabul eden 
öncüleri burada eğitiyor, onları ya-
rınlara hazırlıyordu. Bu anlamda 
Dâru’l-Erkam, ilk İslam davetçileri-
nin yetiştiği biricik okuldu. Bugün 
de yeterince Dâru’l-Erkamlar olmaz-
sa, bulunduğu yerde, ‘benim evim 
Dâru’l-Erkam olsun’ diyen Erkam b. 
Ebil Erkamlar yetişmezse, orada da-
vetin kök salması filizlenmesi çok 
zor olacaktır. Rasûlullah(s.a.v.)’ın 
Dâru’l-Erkam çalışmalarıyla İslam 
davetinin yalnız tebliğ değil aynı za-
manda teşkil olduğunu, bir çekirdek 
kadro etrafında şekillenen numune 
bir toplum oluşturmanın bu işin ilk 
basamağı olduğunu görüyoruz. Bir 
yandan kadro oluşturma ve bu kad-
royu genişletme çabaları olurken, 
diğer yandan halkla bütünleşme ve 
kitleleşme faaliyetlerinin koordineli 
olarak yürütülmesi gerekiyordu. 

Bir sonraki adım “kitleleşme” yani 
halka açılma ve halkla bütünleşme-
dir.

Bizim burada kastettiğimiz rast-
gele bir araya gelmiş şuursuz ka-
labalıklar değil, aynı gayeye, aynı 
inanış ve yaşayışa sahip insanlar-
dan müteşekkil topluluktur. “Kitle-
ye dayanmayan bir hareket, tabanın 
tasvip etmediği bir faaliyet ve efkâr-ı 
umumiyyenin kabul etmediği bir çalış-

ma, temeli olmayan, sağlam temeller 
üzerine oturmayan bina gibi çökmeye 
mahkûmdur.”2 Elbette ki Rasûllullah 
(s.a.v.)’ın davet metodunun bütün 
merhalelerinde olduğu gibi bu mer-
hale de vahyin kılavuzluğu eşliğin-
de oluyordu. “En yakın akrabalarını 
uyar”3 ve “Emrolunduğun şeyi açıkça 
(gürleyerek) söyle”4 ayetleri dave-
tin gizlilik aşamasından, alenî ve 
umumî davet aşamasına geçmesini 
sağlamıştır. Bu da gösteriyor ki, Hz. 
Peygamber (s.a.v.), Rabbinden gelen 
talimatlara göre hareket ediyordu. 
Bu şekilde biz davetçilere şu mesaj 
verilmiş oluyor: Tüm İslam davetçi-
leri bu metoda göre hareket etmeli-
dir, çünkü bu metodun belirleyicisi 
Allah (c.c.), uygulayıcısı Rasûlulah 
(s.a.v.)’tır. Kur’an’a ve sünnete da-
yandıklarını söyleyenlerin bu me-
todun dışına çıkmaları, zamana ve 
şartlara göre yeni metotlar geliştir-
meleri caiz olamaz.

Hz. Peygamber (s.a.v.) Rabbinden 
aldığı emirle harekete geçmiş, en 
yakınlarından işe başlayarak dave-
tini aleni olarak ortaya koymuştu. 
Bu amaçla birkaç kez evinde yakın 
akrabalarına yemek vermiş, amcası 
Ebu Leheb’in engellemelerine rağ-
men onlara maksadını anlatabil-
mişti. Ancak daha önce iman etmiş 
olan Hz. Ali(r.a.)’den başka kendi-
sine yardımcı olacağını söyleyen 
çıkmamıştı. Hz. Peygamber davet 
halkasını daha da genişleterek tüm 
Mekke’ye yaymak için Safa tepesi-
ne çıkmış ve oradan herkese açıkça 
tebliğ etmişti. Hz. Peygamber onla-
rı tek bir kelimeye çağırıyordu: “Le 
ilehe illallah.” Bu, şirki temsil eden 
sistemleri ve düzenleri kökünden 
kazımanın, yeryüzünde ilahlık tas-
layanları yerle bir etmenin adıydı. 
Bu bir hayat modeliydi. Cahiliye 
elbisesini bir daha giymemecesine 
çıkarmak, bütünüyle Allah(c.c.)’ın 
hükümlerine teslim olmak demek-
ti. Yıllarca şirkle yoğrulmuş ve Hz. 
İbrahim(a.s.)’den beri uyarılmamış 
bu toplumun bir anda davete icabe-
ti ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’i tasdik 
etmesi beklenemezdi. Bu nedenle 
Hz. Peygamber (s.a.v.) ve O’na ina-
nanları engellemek için her türlü 

sözlü-fiilî taarruzlara başvurarak 
yıldırma politikaları izledikleri 
gibi, bazen de hareketi hedefinden 
saptırmak için çeşitli tekliflerde 
bulunuyorlardı. Yapılan işkence-
ler, ambargolar ve zulümler iman 
sahiplerinin imanlarının sağlam-
laşmasını sağlıyor, onları Rablerine 
ve birbirlerine daha çok bağlıyordu. 
Öte yandan toplumda bir bölünme 
ve safların netleşmesi hadisesi ger-
çekleşiyordu. Rablerinden gelen 
emirler doğrultusunda câhilî siste-
min dayatmalarına ve yasaklama-
larına itaat etmiyor, onların yaptığı 
zulümlere fiilî karşılık vermiyor ve 
sabrediyorlardı. Habeşistan hicre-
tiyle hem Müslümanların imanla-
rından dolayı her türlü fedakârlığı 

göze alabilecek bir yapıda oldukları 
görülüyor, hem de birbirine kenet-
lenmiş, cahilî aile ve toplum yapısı 
ağır yaralar alıyordu. Mekke devleti 
toplumun bu şekilde parçalanması-
nı hazmedemediği için Habeşistan’a 
hicret edenleri geri getirmek iste-
mişse de başarılı olamamıştı.

Hz. Peygamber bir yandan Mek-
kelileri davet ederken diğer yandan 
davet halkasını daha da genişlete-
rek çeşitli amaçlarla Mekke’ye gelen 
civar kabilelerle de temasa geçiyor, 
daveti onlara da ulaştırmaya çalışı-
yordu. Kâbe’nin burada bulunma-
sı ve aynı zamanda önemli ticaret 
yollarının üzerinde bulunması 
Mekke’yi cazibe merkezi haline geti-
riyor, insanların çeşitli zamanlarda 
(Ukaz, Mecenne, Zül-Mecaz pana-
yırları gibi) buralara akın etmesine 
sebep oluyordu. Davasını tüm dün-
yaya yaymak için Hz. Peygamber 
(s.a.v.), böylesi fırsatları kaçırmıyor, 
alenî davet emrini takiben yaklaşık 
on yıl zarfında tüm çadırları dola-
şarak bıkmadan usanmadan tebliğ 
yapıyordu. Kabilelerin yanına gider-
ken çoğunlukla nesep ilmine vakıf 
sadık arkadaşı Hz. Ebûbekir (r.a.)’i 
yanına alıyordu.5 

Yüce Allah’tan tüm İslam davet-
çilerine, tüm engellere rağmen tü-
kenmeyen böyle kesintisiz bir gay-
ret nasip etmesini niyaz ediyorum.

Bir dahaki sayıda buluşmak üzere 
Allah’a emanet olunuz.  

p Dr. Murat Gülnar
m.gulnar@furkannesli.com

İslamî davetin en 
zor ve sıkıntılı süreci, 
bu daveti yaymada 
davetçiye yardımcı 

olacak samimi, gayretli, 
her türlü fedakârlığı 
gösterecek sağlam 

insanlardan müteşekkil 
çekirdek kadro 

oluşumudur. İslam 
davetçisi, Musa (a.s.) 
gibi Harun’unu, İsa 

(a.s.) gibi havarilerini, 
Hz. Muhammed (s.a.v.) 

gibi Ebûbekir, Ömer 
ve Alilerini bulmak ve 

onları bu davada ensarı 
yapmak durumundadır. 

Hz. Peygamber 
onları tek bir kelimeye 
çağırıyordu: “Le ilehe 

illallah!” Bu, şirki 
temsil eden sistemleri 
ve düzenleri kökünden 
kazımanın, yeryüzünde 
ilahlık taslayanları yerle 
bir etmenin adıydı. Bu 
bir hayat modeliydi. 
Cahiliye elbisesini bir 
daha giymemecesine 
çıkarmak, bütünüyle 

Allah(c.c)’ın hükümlerine 
teslim olmaktı.

1- Tâhâ,29-30.
2- A. Önkal, Rasûlullah’ın 
İslam’a Davet Metodu, 
s.145.

3- Şuara, 214.
4- Hicr, 94.
5-  Kandehlevî, I, 141.

İslam’a 
Davet



 FURKAN NESLİ - Mart 2012  FURKAN NESLİ - Mart 2012
2322

 F U R K A N  N E S L İ Ö N C Ü  N E S İ L

“Sene 1985 idi sanıyorum. O za-
man öğrenci evi bile açmamıştık 
henüz, tek başıma ders yapardım. 
Öğrenci evlerine, Kitabevlerine, şa-
hısların evlerine, önce öğrenci yurdu 
olarak kullanılan sonra çayhaneye dö-
nüştürülen Şadırvan’a gider onlarla 
sohbet ederdim. İşte o yıllarda yine bir 
öğrenci evine derse gidecektim. Evde 
iki-üç talebe kalıyordu. Dışarıdan da 
birkaç kişi daha gelecekti ve orda ders 
yapacaktık. Fakat o gün ağabeyim 
beni köye götürmek istedi. “Köyde iş 
var, biraz bize yardımcı ol” dedi. Ben 
de :“Gelirim ama akşama dersim var 
akşama kavuşacaksak gelirim” de-
dim, “akşama kavuşursun” deyince, 
“tamam” dedim ve beraber gittik, ça-
lıştık. Akşam namazına yarım saat 
kaldı kalmadı:“Benim artık gitmem 
lâzım, söz verdim” dedim. Ağabeyim 
bu sefer kızdı ve: “Sen gidersen bu iş-
leri kim yapacak?” dedi. Ben: “ Sana 
işim var dedim sen de akşama gider-
sin demiştin, ben de o şekilde geldim” 
dedim. “Ama iş bitmedi” dedi ve biraz 
kızdı ama “gitmem gerekiyor, gitmek 
zorundayım” dedim ve çıktım yola... 

Bulunduğumuz yerle anayol yani 
Karataş yolu arasında 7-8 km. ka-
dar bir mesafe vardı. Önce o kadar 
toprak yolu yürümem lâzım, ondan 
sonra anayola kavuşup dolmuşa binip 
Adana’ya gitmem lâzımdı. Ben çıktım 
yola. Toprak yolda ilerlerken akşam 
namazı vakti oldu. Bir kenarda dur-
dum akşam namazını kıldım. Tam 
akşam namazını kılarken diğer ağa-
beyim olayı duymuş, arabaya binip 
yola çıkmış. Benim namaz kıldığımı 

görüp bitirmemi bekledi. Sonra beni 
anayola kadar bıraktı. Orada dolmuş 
bekledim, bindim şehre gittim. Ace-
le acele, neredeyse koşar gibi doğru 
eve gittim. Dolmuştan eve yaklaşık 
olarak 1.5 km mesafe var, o yolu da 
yürüdüm. Beni bekliyorlardır diye 
üzerimi bile değiştirmeden acele ile 
kitabı aldım çıktım. Fakat gittiğim 
yerde ne göreyim? Hiç kimse yok, 
lambalar sönük evde kimse yok, 
kimse beklemiyor. Unutmuşlar mıydı, 
sorumsuzluk mu yapmışlardı bilemi-
yorum. Hâlbuki günümüz saatimiz 
belliydi. Hatta daha sonra başka bir 
arkadaş da gelmiş o da kimseyi bula-
mamış ve dönmüş. 

İşte bu şekilde siz bir takım şeyleri 
feda edersiniz, akrabalarınızla ara-
nızı bozarsınız, km.lerce yol yürür-
sünüz ve sözünüzde durmak ister-
siniz. Dersi kaçırmamak, insanlara 
kötü örnek olmamak istersiniz. Da-
vanıza hizmet etmek, mesafe almak, 
birkaç kişiye bir şeyler anlatmak is-
tersiniz. Ama onlar böyle sözlerinde 
durmayabilirler. Eğer böylelerine 
kızıp da davadan uzaklaşır, tebliği, 
daveti bırakırsanız bu demektir ki 
Allah için çalışmıyorsunuz. Allah 
için çalışmış olsanız insanlara kı-
zıp Allah için yaptığınız faaliyetleri 
terk etmezsiniz. Bütün davetçiler 
böyle olaylarla karşılaşmışlardır. 
Sorumsuz, fedakârlık bilmeyen, en 
küçük bir mazeretleri olduğunda 
mazeretlerinin altında ezilen ve 
sözlerini yerine getirmeyen insanlar 
ile karşılaşacaksınız ama Allah için 
çalışıyorsanız devam edeceksiniz.

1990’nın Ağustos ayında askere gittim, 1991’in başında 
da asteğmen olarak İstanbul’a, usta birliğine tayinim çıktı. 
Orada askerlik yaparken, tatbikata gidecektik. Benim ilgilen-
diğim genç bir astsubay vardı 22 yaşlarında. Sürekli kendisine 
bir şeyler anlatırdım. Hafta sonları bazen onunla birlikte ge-
zerdim. Bir defasında kitap fuarına götürmüştüm, ona kitap 
almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam o zamanın parasıyla ona 
300 bin liralık kitap almıştık. Kendisinin parası yoktu ben ver-
miştim, bana borçlanmıştı. Hatta o kitap fuarında misyoner-
lerin açtığı stant vardı. Orada da misyonerlerle hıristiyanlık 
üzerine yarım saat, 45 dk. kadar konuşmuştum, tartışmıştık. 
Ben Asteğmen olduğum için evde kalıyordum. Mesaiden sonra 
eve gidiyordum.  Bu arkadaş da bazen benimle gelir, benim 
evimde kalırdı. Namaza da başlamıştı, nişanlıydı. Bu arkadaş 
iş makinesi kullanıyordu ve tatbikata giderken kaza yaptı. 
Ölüm haberi geldi, çok üzüldük. Ben: “Cenazesi ile gitmek ve 
başında olmak istiyorum” dedim komutana, o da ayarladı. Bu 
ölen arkadaşımız Hatay’ın bir köyündendi. İstanbul askerî 
hastaneden cenazeyi alacağım ve Hatay’a götüreceğim yani. 
Hastaneye gittim çok üzgündüm tabii. Teşhis yapılıyordu. 
Ben beklerken namaz vaktiydi. Öğle namazını kılmak için 
hastanenin mescidine girdim, namaz kılarken Allah’a: “Ya 
Rabbi benim ilgilendiğim, bir şeyler anlattığım bir arkadaşı-
mızı, bir talebemi aldın bana onun yerine daha iyisini ver” diye 
dua ettim. Sonra cenazeyi aldık, getirdim ve ailesine teslim 
ettim. Namazını kıldık defnettik tekrar İstanbul’daki tat-
bikata döndüm. Orada bir başka astsubay arkadaşı görmek 
için başka astsubayların da olduğu çadıra gittim, onlarla çay 
içtik gece sohbet ettik. Hava çok soğuktu. Çadırda güzel soba 
yanıyordu, çay da yapmışlardı. Bu şekilde onlarla sohbet ettim. 
Beni tanıyanlar bir şeyler sordular, ben de anlattım, böyle gece 
yarısına kadar sürdü. Gece 00’da kendi çadırıma gitmek için 
ayrılırken, çok dikkatli dinleyen bir astsubay vardı, hepsi çok 
güzel dinlemişti ama o daha dikkatle dinlemişti. Ve: “Yarın 
yine gelir misiniz?” dedi, 1’ e kadar sohbet ettim. Ve ayrılırken 
dedim ki: “Dün size en son bir ayet söylemiştim onu hatırlıyor 
musunuz?” Hatırlayamadılar ve dediler ki: “Vallahi sen bize 
birçok ayet hadis anlattın. Hangisini soruyorsun, anlayama-
dık.” “Düşünün” dedim, yine “yarın gel devam edelim” dediler, 
“inşallah” dedim ve çadırıma döndüm. Sabah namazında kendi 
çadırımda sabah namazını kıldıktan sonra biraz uzanmıştım, 
baktım ki o çok dikkatli dinleyen arkadaşımız başımda benim 
uyanmamı bekliyor. Bir şeyler olduğunu, bir şey için geldiğini 
anladım. Etrafımda döndü durdu, bir şey söyleyemedi başkala-
rı vardı. Konuşamadı, “akşam gelir misin, yine devam edelim” 
diyebildi sadece.  “İnşallah” dedim ben de. Akşam yine gittim 
yine geceye kadar konuştuk. “İlk gün söylediğim ayeti buldu-
nuz mu?” dedim. “Ben hatırlayamadım ama dinleyen kimler 
vardı diye düşündüm onun yanına gittim” dedi. Tatbikat alanı-
nın her tarafı çamur çukur… Yağmur yağmıştı. Gece çamurda 
el feneriyle hatırlayabileceğini zannettiği arkadaşının yanına 
gitmiş, ona sormuş ve:  “Alparslan asteğmenimiz bize bir ayet 
söylemişti hatırlıyor musun?”  demiş, o da: “Ben de tam hatır-
lamıyorum ama herhalde ‘Ey iman edenler iman ediniz’ ayeti 
idi” demiş. Demek ki ayet onunda dikkatini çekmiş. Bana: “O 

muydu?” dedi. Ben de: “Evet o” dedim. “Bize birçok ayet, hadis 
anlattın neden sadece onu sordun? Sen bize ey iman edenler 
namaz bile kılmıyorsunuz, namaz kılın mı demek istedin?” 
dedi. Dedim ki: “Yani tek manası o değil tabi ama bir manası 
da odur. İnsan iman etmişse imanın gereğini yerine getirmeli. 
Doğru hatırlamışsınız kastettiğim ayet buydu”. 

Ondan sonra öğrendim ki; bu arkadaş zaten ilk konuştuğu-
muz gün namaza başlamış. Bu şekilde tatbikat boyunca onlar-
la ilgilendim. Çadırlarına gittim, onlarla değişik ortamlarda 
görüştüm. Tatbikat 15 gün sürüyordu. Geriye on gün kadar 
kalmıştı. On gün kadar sürekli onlarla görüştüm, ilgilenmeye 
çalıştım. Ben tümen karargâhında görev yapıyordum, istihkâm 
şubede. Tatbikat bitti, taşınıyoruz. Tüm eşyalar toplandı, 
kamyonlara yüklendi. Ben de bir aracın başında araç komu-
tanı olarak çıkacağım. Herkes sırayla çıkıyor, konvoy halinde 
gideceğiz. Kendisinin de namazını gizli kıldığını zannetti-
ğim karargâh bölük komutanı olan üsteğmen bana yaklaştı: 
“Allah senden razı olsun biz ona her gün namaz kıl derdik o 
bize inat kılmazdı. Sen ona bir şeyler anlatmışsın namaza 
başlamış” dedi. Daha sonra, o namaza başlayan astsubay ar-
kadaşımız da bana aynı şeyleri söyledi. Dedi ki: “Bunlar bana 
her zaman, ‘namaz kıl, namaz kıl’ derlerdi ben de inadına 
kılmazdım. Ben kılacaksam Allah için kılacağım sizin için mi 
kılacağım derdim.” Orada çok güzel bir cümle kullandı. Dedi ki: 
“Onlar feneri benim gözüme tuttular ‘namaz, namaz’ dediler 
sen önüme tuttun, ben önümü gördüm. Sen bana “namaz” 
demedin, İslam’ı anlattın, bende bir güç meydana geldi, bir 
iman, bir istek meydana geldi. Önümü gördüm, bu dünya-
ya niye geldiğimi anladım. Sen ‘namaz kıl’ demedin ama ben 
namaza başladım. Onlar ‘namaz kıl’ diyorlardı ama bir şey 
anlatmıyor, öğretmiyorlardı. Bende öyle bir isteğin oluşmasını 
sağlamıyorlardı. Yalnızca namaz kıl diyorlar, feneri gözüme 
tutuyorlardı, önüme tutmuyorlardı.”

 Bu arkadaş bu şekilde namaza başladı. Ben askerden sonra 
Mısır’a gitmiştim. Bir seferinde Mısır’dan dönüşümde gelip 
beni karşıladı. O zaman hâlâ İstanbul’daydı. Sonra evine gö-
türdü, evinde yemek yedim. Sonra beni gideceğim yere bıraktı. 
“Sen nereye gidiyorsun?” dedim. O da başka bir yere derse 
gidiyor, onlara ders yapıyormuş. Meğer artık hoca olmuş, 
başkalarına ders yapmaya başlamış. Kendisinden öğrendim. 

Sonrasında kendini geliştirmişti. Ölen kardeşimizde böyle 
bir kabiliyet yoktu. “Ondan daha iyisini nasip et Ya Rabbi” 
demiştim. Allah duamı kabul etmişti. Şu anda nerededir ne 
yapar bilmiyorum, herhalde emekli olmuştur. Yani onun ifade-
siyle; davetçi feneri insanların önlerine tutmalı, gözlerine değil!

Davet 
Hatıraları

“Her Şeye Rağmen Sözünüzde Durmalı 
Ve Yolunuza Devam Etmelisiniz.”

“Feneri İnsanların Önlerine Tutun Gözlerine Değil!” 
Muhterem Alparslan Kuytul Hocamızdan
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imanın insana kazandırdı-
ğı en önemli hasletlerden 
biri de ahde vefadır. Öyle ki 
insan vefası kadar Allah’a 

bağlanabilir ve kul olabilir. Bu 
bakımdan insan için en büyük 
vefakârlık, içten bir bağlılık ve 
derin bir haşyetle yaratanını ta-
nımasıdır.

Ahde vefa; sözünde durmak, 
yaptığı anlaşmaya sâdık kalmak, 
özünde ve sözünde bir olmak, sö-
zünü çiğnememek, sadık kalmak, 
dürüst olmak manalarına gelir. 

Ahde vefa denilince insanla-
rın önderleri olan peygamberler 
akla gelir. Onlar Allah’tan aldık-
ları mesajı tereddüt etmeden ve 
yılmadan insanlara ulaştırdılar. 
Kimisi koyun gibi kesildi, kimisi 
ateşe atıldı, kimisi ölümle tehdit 
edildi fakat hepsi tek bir hakikâti 
haykırdı:  “Ey kavmim! Allaha iba-
det edin sizin O’ndan başka ilahınız 
yoktur.”1

Vefa; Hz Muhammed (s.a.v.)’in 
isminin yanında durduğu gibi hiç-
bir yerde bu kadar güzel ve anlam-
lı durmamıştı. En çok ona yakıştı. 
Hayatı tam bir vefa tezahürüydü. 
Peygamberlikten önce ve sonra 
hiç ayrılmadı vefadan. Başta yara-
tıcısına, sonra en küçük bir iyilik 
gördüğü tüm mahlûkata karşı hep 
vefa duygusuyla davrandı. Ken-
disini bu davadan vazgeçirmek 
isteyenlere: “Güneşi sağ elime, ayı 
sol elime verseler ben asla davamdan 
dönmem. Ya Allah-u Teâlâ bu dini 
bütün cihana yayar, vazifem biter 
veya bu yolda canımı feda ederim”, 

buyurarak bir nevî Allah’a verdiği 
ahde sâdık kaldığını gösteriyordu.

Ahdine bağlı olmak, düşmanın 
bile olsa verdiğin sözden dönme-
mektir. Vefalı insan, dost-düşman 
herkesin güven ve emniyet duy-
duğu kimsedir. Onun karakte-
rinde yalancılık ve dönekliğin 
izine rastlanmaz. En zor anlarda 
bile ahde vefa gösterir. Allah(c.c) 
ayette: ‘Yine onlar ki, emanetlerine 
ve ahidlerine riayet ederler’2 buyu-
ruyor.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yetiş-
tirdiği ashap da bütün hayatla-
rını vefa duygusu içinde geçirdi. 
Sevgilerinin ve bağlılıklarının en 
güzel ifadesi olarak “Anam babam 
sana feda olsun ya Rasulallah” de-

diler, ardından candan ve maldan 
vazgeçtiler.

Sahabe-i Kiram, Allah ile yap-
tıkları anlaşmadan ve Rasulul-
lah (s.a.v.)’a verdikleri sözden hiç 
dönmedi. Sonuna kadar sadâkatle 
devam ettiler. Akabe bey’atında 
Allah ve Rasûlü sahabeden bey’at 
alarak onlara ahidleşmeyi öğre-
tiyordu. Bedir savaşında Saad 
b. Muaz: ‘Ya Rasûlallah sen bizim 
önümüzde denize girsen biz de gire-
riz’ diyerek sözlerinin arkasında 
duracaklarını ve bir an bile geriye 
dönmeyeceklerini beyan ederek 
şahsiyetlerini ortaya koyuyor-
lardı. İslam davetçileri davalarını 
anlatmak için gittikleri bir beldede 
müşriklere esir olarak düşmüşlerdi. 
Bunlardan biri de Hz. Zeyd idi. Ebu 
Süfyan ona: ‘Ey Zeyd sen şimdi ra-
hat yatağında yatarken senin yerine 
peygamberin burada olmasını ister 
miydin?’ dedi.  Bunun üzerine Zeyd: 
‘Vallahi değil benim yerime burada 
olması, ben buradayken onun aya-
ğına bir dikenin batmasına bile razı 
olmam’3 diyerek verdikleri sözden 
bir an bile tereddüt etmeden, ge-
riye dönmeyeceklerini gösteriyor-
lardı. Dava böyle şahsiyetli erkek 
adamların sırtında yükseliyordu. 
Cephelerde ekin biçilir gibi biçil-
diler, fakat bir adım geriye dön-
mediler. Böyle yiğit adamlar ta-
rih yazdılar ve tarihe geçerek hiç 
unutulmadılar. Kur’an-ı Kerim 
onları söz ve ahitlerine bağlılığı 
ile destanlaştırırken şöyle bu-
yurmaktadır: “İnananlardan öyle 
yiğitler vardır ki, Allah’a verdikleri 
sözü yerine getirip sadâkatlerini is-

Ahde Vefa Gösterenler
p Hasan KüTüK

pat etmiş; kimisi ahde vefa gösterip 
canını vermiş; kimisi de (şehitliği) 
beklemektedir.”4 

Ahde vefasızlar ise dünyada re-
zil olacakları gibi, ahiret gününde 
de teşhir edilerek rezil edilecek-
lerdir. Bir hadis-i şerifte şöyle 
buyrulur: “Kıyamet gününde her 
vefasız için bir sancak dikilecek; bu 
filanın vefasızlığıdır, denilecektir.”5 

Bugün Müslümanlar, batı kül-
türünün etkisi ile yaşam tarzla-
rını nasıl onlara benzetmiş iseler 
ahlâk olarak da kendilerini on-
lara benzetmiş durumdadırlar. 
Hadiste; “Dört şey vardır ki; bunlar 
kimde bulunursa o kimse hâlis mü-
nafıktır. Kimde bunlardan bir haslet 
bulunursa onu bırakıncaya kadar, 
kendisinde nifaktan bir alâmet var-
dır. O hasletler: 

Kendisine bir şey emanet olunur-
sa hıyanet eder, konuşunca yalan 
söyler, söz verince sözünde durmaz, 
kavga ederse haktan ayrılır.”6

Müslümanlar sözünde durma-
yarak münafık olmayabilir ancak 
onların ahlâkı ile ahlâklanmış 
olurlar. Bugün Müslüman toplu-
munda bu kötü ahlâk yayılmıştır. 
Söz verdiği zaman sözünü tut-
mayan, konuştuğu zaman yalan 
konuşan, özünde ve sözünde bir 
olması gerekirken insanların bir 

birine güvenmediği toplumlar 
haline gelmişlerdir. 

Merhum Akif’in dediği gibi: 
Hayâ sıyrılmış, inmiş: Öyle yüz-

süzlük ki her yerde 
Ne çirkin yüzler örtermiş meğer 

bir incecik perde! 
Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet 

lafz-ı bî-medlûl 
Yalan râiç, hıyanet mültezem her 

yerde, hak meçhul. 
Beyinler ürperir, Ya Rab ne kor-

kunç inkılâb olmuş, 
Ne din kalmış ne iman, din harâp, 

iman turâp olmuş.
Bir Müslüman’ın kendisini bu 

gibi kötü hasletlerden uzak tut-
ması gerekir. “Ahde vefa imandan-

dır”7 diyen Peygamberin yolun-
dan gitmemiz gerekirken, bugün 
çok az müslüman verdikleri ahde 
sâdık kalmışlardır. Dünyaya gel-
meden önce Rabbiyle ahidleşip 
dünyaya geldikten sonra ahidle-
rinden dönenler, ölene kadar bu 
dava uğruna çalışacağını söyle-
yip, otuz-kırk yaşında kendilerini 
emekliye ayıranlar, maddî men-
faatler uğruna geleceklerinden 
korkup da Rezzak olan Allah’a 
güvenmeyip verdikleri sözü tut-
mayanlar, Peygamberin yolun-
dan ne kadar uzak olduklarının 
farkında bile değiller. Bizzat Hz. 
Peygamber (s.a.v.) hutbelerinde, 
ahidleri yerine getirmenin öne-
mini sürekli vurgulardı: “Emaneti 
yerine getirmeyenin imanı yoktur, 
sözünde ve vâdinde durmayanın da 
İslâm’ı yoktur.”8

Ve biz İslam davetçileri; pey-
gamberlerin en çok vefa gösterdi-
ği; yılmadan, yorulmadan, usan-
madan anlatmış olduğu tevhid 
hakikâtini her mekânda konuşur 
ve bir nesli bununla yetiştirirsek, 
Allah’ın yardımının geleceğini ve 
üzerimizdeki nimetini tamamla-
yacağını unutmamalıyız.

Ahlak

Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’in yetiştirdiği 

ashap da bütün hayatla-
rını vefa duygusu içinde 
geçirdi. Sevgilerinin ve 
bağlılıklarının en güzel 
ifadesi olarak “ Anam 
babam sana feda olsun 
ya Rasulallah” dediler, 
ardından candan ve 
maldan vazgeçtiler.

Ahde vefa denilince 
insanların önderleri 

olan peygamberler akla 
gelir. Onlar Allah’tan 

aldıkları mesajı tereddüt 
etmeden ve yılmadan 
insanlara ulaştırdılar. 

Kimisi koyun gibi 
kesildi, kimisi ateşe 
atıldı, kimisi ölümle 
tehdit edildi fakat 

hepsi tek bir hakikâti 
haykırdı:  “Ey kavmim! 
Allaha ibadet edin sizin 
O’ndan başka ilahınız 

yoktur.”

1.Araf 85
2. Mümünin 8
3. Buhârî 5/41
4. Ahzab 23

5.Buharî, Müslim
6. Buharî
7.Hâkim
8.Beyhakî



1-Sebe, 47
2-Bakara, 44
3- Mâide, 67

Davette Başarılı 
Olmanın 

3 Temel Kuralı

1. İhlâsla Davet
İslam davetçisi, davet vazifesini bir görev bilerek yerine getirir ve karşılığını yalnızca 

Allah’tan bekler. İnsanların daveti kabul etmesini dahi beklemeden, sadece Allah emrettiği 
için davet eder. 

“De ki: Sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ücretiniz sizin olsun. Benim ücretimi Allah 
verecektir. O her şeye şahittir.”1

3. Sürekli Davet
İslam davetçisi, davetinde ısrarcı olmalı, hemen pes etmemelidir.  Kur’an’ın tevhidi ve ahi-

reti tekrar tekrar anlatması gibi İslam davetçisi de insanları usandırmadan, sürekli olarak davette 
bulunmalıdır.

“Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan, 
O’nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz, Allah, 
kâfir olan bir topluluğu hidayete erdirmez.”3 

2. Hâl İle Davet
İslam davetçisi, davetine öncelikle nefsini hakka davet ederek başlar ve davetinin ancak 

bu şekilde başarıya ulaşabileceğine inanır. Aksi halde, daveti kuru söylemlerden öteye gide-
meyecektir.

“Siz insanlara iyiliği emrederken, kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsu-
nuz. Yine de akıllanmayacak mısınız?”2 

İslam Davetçisinin Görevleri:
1. Öğretmek (Tekrar İle)

2. Kabul Ettirmek
3. Unutturmamak

4. Muhatabının Hayatını 
Değiştirmek

5. Kendi Yaşantısıyla 
Örnek Olmak

Alparslan KUYTUL Hocaefendi
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Davetçiler

EBU ZER GIFÂRÎ (r.a)
Ebuzer-i Gıfârî: Hayatı mücadele ile başlamış ve mücadele ile son bulmuştur…
Fesat ve yanlışlıkla mücadele edenlerin kahramanı; uşaklık edenlerin ve nifakçıların en büyük düşmanı, İslâm 

daha duyulmadan hakkın dâvetine cevap veren ve hakikî iman eden büyük sahâbîlerden biri.
Ebu Zer, Mekke’den birisinin, insanları Allah’a, Allah’ın gönderdiği son dine davet ettiğini duydu. Daha fazla 

bilgi alabilmek için kardeşini Mekke’ye yolladı. Ancak kardeşinin verdiği bilgi onu tatmin etmedi ve Rasulullah’ın 
yanına bizzat kendisi gitti. Rasulullah (s.a.v), ona Kur’an okumaya başladı. Ebu Zer pür dikkat dinliyordu oku-
nanları ve bir müddet sonra yüksek sesle kelime-i şehadet getirerek iman edenlerlerin safına girdi.

Ebu Zer müslüman olduğunda Rasulullah (s.a.v), halkı gizli olarak İslam’a davet ediyordu.
Ebu Zer: “Allah’a yemin ederim ki kavmime dönmeden önce bu halka İslam’ın sesini duyuraca-

ğım...” diyerek Mescid-i Haram’a girdi ve yüksek sesle kelime-i şehadet getirdi. 
Rasulullah (s.a.v) ‘ın tahmin ettiği şey gerçekleşmişti. Küfrü reddeden ve 

hâkimiyetin sahibini yücelten bu sese, Kureyş tepkisiz kalmadı. Bir anda Ebu Zer 
küfrün hışımına uğramış ve kanlar içinde yere yığılmıştı. 

İmanını haykırarak, inancını ilan eden ve bu uğurda ilk darbesini alan 
cesur sahabi… Allah’ın selamı üzerine olsun Ey Yiğit İnsan!

 
MUS’AB BİN UMEYR (r.a)
Bir defasında Rasulullah Mus’ab’ı üzerindeki yamalı elbise ile uzaktan gö-

rünce, mübârek gözleri yaşla doldu ve: “Kalbini Allah-ü Teâlâ’nın nurlandırdığı 
şu kimseye bakın! Anne ve babası onu en iyi yiyecek ve içeceklerle besliyordu. Allah 
için bunların hepsini terk etti. Allah ve Rasûlü’nün sevgisi, onu gördüğünüz hâle ge-
tirmiştir” buyurdu. 

Rasûlullah’ın Medine davetçisi Mus’ab bin Umeyr. İslam devletinin temelleri 
atılıyordu Mus’ab’ın davet çalışmalarıyla. Büyük gayretleri ve hizmeteri netîcesinde 
İslâmiyet, Medîne’de sür’atle yayıldı. Öyle k; bu hak din her eve girmiş ve tüm 
Medine’de gündem İslam olmuştu. 

Uhud’ta müşrik ordusundan biri Peygamberimize saldırırken, Mus’ab bin Umeyr onun 
karşısına çıktı. Bu müşrik, bir kılıç darbesiyle Mus’ab bin Umeyr’in sağ kolunu kesti. Mus’ab 
bunun üzerine sancağı derhâl sol eline aldı.

Mus’ab o esnâda: “Muhammed (s.a.v.) ancak Rasûldür. Ondan evvel daha nice peygamberler gelip geçmiştir”1 meâlindeki 
âyeti okuyordu. 

Ya Rabbi ne büyük bir mertebe, kolları doğranırken dahi davet vazifesini yerine getiriyordu Mus’ab! Eyvah 
başıma gelenlere demiyordu. İkinci bir darbe ile sol kolu da kesilince, sancağı kesik kollarıyla tutup göğsüne 
bastırdı ve yine aynı âyet-i kerîmeyi okudu. Son bir bir mızrak darbesiyle yere yıkılıp şehîd oldu. İslam’a davetle 
başlayan mücadele şehadet ile süslendi. ‘Din hâkim olsun da benim aciz bedenimin ehemmiyeti yok, varsın 
Uhud toprağına gömülsün cesedim. Adımız Allah’ın kurbanı olsun, bu bize yeter’ der gibi şerefli bir ölümle 
Rabbine gttin. 

Biz de senin gibi davamızın sözcüsü olmak, senin gibi yaşamak ve senin gibi ölmek istiyoruz 
Ey Peygamber’in Davetçisi!  Selam ve rahmet üzerine olsun…

               
HARAM İBNİ MİLHAN (r.a.)
İbni Milhan (r.a.); Suffa ashabından olup, Rasulullah’ın Necid bölgesine İslam’ı anlatmak için 

gönderdiği kırk kişilik grubun içinden, en güzel Kur’an okuyanı ve hitabeti en tesirli olanıydı.
Rasulullah’ın davetçileri, Maûne Kuyusu’nun başına geldi ve orada konakladılar. Bu arada, “Civar 

halkını hangimiz İslam’adavet eder?” diye konuştular. İbni Milhan (r.a): “Ben davet ederim” dedi ve son-

ra da arkadaşlarına: “Ben haber getirinceye kadar yerinizde durunuz. Eğer onlar bana Rasûlullah’tan aldığımız emri 
kendilerine tebliğ edinceye kadar imkân verirlerse ne âla! Eman vermez de ihanet ederlerse, zaten siz de benden uzakta 
değilsiniz, tedbirinizi alırsınız” dedi ve gitti dinin sözcüsü…

İbni Milhan (r.a.) onlara yaklaşınca: “Rasûlullah’ın elçiliğini tebliğ için bana eman verir misiniz?” dedi. Müsaade 
edince, onları İslam’a davet etti. “Ben Resûlullah’ın size gönderdiği elçiyim. Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah 
yoktur. Muhammed de O’nun kulu ve Rasûlüdür. Öyle ise siz de Allah ve Rasûl’üne iman ediniz.” dedi.

Âmir bin Tufeyl askerlerinden birisine işaret ederek, İbni Milhan (r.a.)’ı arkadan mızraklattı. Arkadan saplanan 
mızrak bu büyük sahabinin göğsünden çıktı. O arada Hz. Haram: “Allah-u Ekber! Kâbe’nin Rabbine andolsun ki ben 
kazandım!” diyerek canını Rabbine teslim etti ve bu haliyle de İslam’a davet etti.Bu duruma şahit olan bir asker, 
ölürken bile ebedî bir mutluluk kazandıran bir dine iman ederek  İbni Milhan’ın davetine icabet etti.

Onlar sadece yaşamlarıyla değil ölümleriyle de Allah’a davet ediyorlardı… Selam Sana Ey Davet Şehidi!

Ömrünü Kur’an Eğitimine Adamış Âlim:
SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN
Son yüzyılın âlimlerinden olan Süleyman Hilmi Tunahan, İstanbul’un büyük camilerinde halka vaaz vererek, 

insanlara dinin emir ve yasaklarını anlatan, böylelikle davet görevini yerine getirme gayretinde olan bir âlimdi.
Süleyman Efendi, Allah’ın dinini öğretme işinin kendisine yüklendiğini ve bu işin mesuliyetinin ne demek 

olduğunu çok iyi biliyordu. Çünkü kendisi ilim tahsil etmişti ve bildiği şeyleri başkalarına öğretmesi gerekiyor-
du. Öğretmez ise Allah indinde mesul olacağını da biliyordu. Kendisine “kendini niçin bu kadar yıpratıyorsun?” 
diyenlere şu cevabı veriyordu:“Yarın hesap günü var. Allah Teâlâ: ‘Süleyman! Verdiğim ilimle ne hizmet ettin, onu 
sana bu kara topraklara getir de göm diye mi verdim?’ derse ne cevap veririm.”

Kur’an öğretmenin yasak olduğu zamanlara şahit olan âlim, tren yolculukları yaparak insanlara Kur’an öğretir-
di. Sırf Kur’an öğretebilmek için kaç kez tren yolculuğu yaptığını hatırlamayan bu çileli insan, âdeta arkasından 
gelenlere: “Ben Kur’an öğretiminin yasaklandığı, zulüm dönemi insanıyım ve elimden ancak bu kadarı geldi, siz de kendi 
yurdunuzda, dinin hâkimiyeti için gayret ve çaba gösterin” der gibi, çilesini dile getirmeye çalıştı. Ve yetmiş iki senelik 
ömrünü Rabbinin dinini anlatarak geçiren Süleymân Hilmi Tunahan, bir İslam davetçisi olarak ruhunu teslim etti.

Allah’ın rahmeti üzerinize olsun.

SEYYİD KUTUP
Şehid Seyyid Kuyup; Amerikan yaşam tarzını ve toplumunu, tanık olduğu ırkçılığı eleştirmiş, Amerikan me-

deniyetini ilkel olarak görmüş ve reddetmiştir. Kitaplarında ve yaptığı davet çalışmalarında geleneksel İslam’a 
karşı, sahih bir İslam inancını savunmuştur.

Kutup’un siyasi ve düşünsel görüşlerinin en son ve bütününü ifade eden Yoldaki İşaretler̀ i kaleme alması ve 
İslam’ın hâkimiyetine, zulmün son bulmasına dair söylemleri sebebiyle 22 Ağustos 1966’da hakkında 

idam cezası verilmişti. Eğer dönemin zalim ve diktatör cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır’dan 
özür dilerse idam cezasının geri çekileceği söylendi. Fakat İslam’ın izzetine sahip bir İslam 

davetçisi olan Seyyid Kutup’un ağzından dökülen sözler hayatı gibi net ve tavizsizdi:
“Eğer Allah’ın kanunu ile mahkûm edilmişsem, ben Hakk’ın hükmüne razıyım. Eğer bâtıl ka-

nunlarla mahkûm olmuşsam, ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için bâtıldan 
ve münafıklardan merhamet dilemem. Allah’a şükürler olsun ki on beş sene cihad ettikten sonra 
bu mertebeye ulaştım. Ben Allah yolunda yaptığım iş için asla özür dilemem. Namazda Allah’ın 
birliğine şehadet eden parmağım tağutun hükmünü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktır!”

Allah’ın selamı üzerine olsun Ey Şehid!

Ve daha niceleri var ki; bu davanın sözcüleridir onlar. Hakkın bâtılla karıştı-
rıldığı, Rabbimizin hâkimiyetinin unutulduğu zamanlarda Firavunlara karşı 
Musa olup küfre karşı durdular ve gerekirse bu uğurda vuruldular.  

Ey bu dava için ömrünü harcayan;  Said Nursi,  Hasan el Benna, Malcom X, Ah-
met Yasin, Rantisi ve niceleri… Allah’ın rahmeti ve merhameti üzerinize olsun. 

Ayrıca, dünyaya bu denli bağlanıldığı ve Rabbimizin unutulduğu bu çağda, 
gecesini- gündüzünü ümmetin kurtuluşu için fedâ eden ve bir nesil yetiştir-
mek için yola çıkan bu çağın davetçisi Muhterem Alparslan Kuytul Hocamızı 

da  hürmetle selamlıyoruz.
                                                                                                                                                        Furkan Nesli

Davet Yolunun Şahitleri
.

1) Al-i İmrân sûresinin 144.

p İzzet DAŞ
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Kendini Tanımak!

Dersim’den Ankara’ya gönderilen raporlarda kadın ve 
çocukların imha edildiği soğukkanlı bir şekilde anlatılıyor. 
Zehirli gaz ve yangın bombalarının da kullanıldığı yer alıyor. 

18 Kasım 1937’de İsmet İnönü’nün: “Dersim meselesin-
den kurtulduk” demecini verirken Yunus Nadi de Cumhu-
riyet gazetesinde “Tarihe gömülen Dersime dair” başlıklı 
yazıyı kaleme alıyordu. 

Mart ayındaki karakol baskınında 33 askerin şehit edil-
mesine karşı yüzlerce isyancı öldürülmüş, Seyit Rıza ile kimi 
aşiret liderleri de 15 Kasım’da meydanda asılmıştı. 

Dersim Harekâtı yaklaşan kış ayları da düşünülerek sona 
erdirilmişti. Tunceli Valisi Korgeneral Abdullah Alpdoğan 
daha 2 Ekim 1937’de telgrafın başında bizzat bulunarak 
İçişleri Bakanına durumun sakin olduğunu, bugüne kadar 
4 bin silah toplandığını ve kış bastırmadan uygun trenlerle 
dışarıdan gelen askerlerin garnizonlarına dönmesini tavsi-
ye ediyordu.

Gerek Bakan Şükrü Kaya gerekse Genelkurmay Başka-
nı Fevzi Çakmak bu öneriye karşı çıkarak, harekâta bölge 
dışından katılan bütün birliklerin yerine sadece bazılarının 
geri çekilmesi emrini verdiler. Keza Ekim 1937’de çıkarılan 
kararnamelerle jandarma ve diğer birliklerden teskeresi 
gelenlerin askerliği uzatılıyordu. Hükümetin Tunceli’den 
çıkmaya niyeti yoktu ve daha uzun süre kalacağı belliydi. 
Bu gerginlik 2 Ocak 1938’de Kalan Deresi’nin olduğu bölge-
nin boşaltılma kararıyla aradığı kıvılcımı bulur. 

Kararın uygulanması için gelen 7 jandarma ve arkasın-
dan basılan Mercan Karakolu’ndaki iki asker şehit edilir. 
Durmuş gibi görünen çatışmalar, yerini asıl gerçeğe; böl-
genin kendi yapısıyla devlet arasındaki mücadeleye bırakır. 

1937 yılında ordu karşısında yenilen aşiretlere yardım 
etmemiş, çatışmalara girmemiş aşiretler, bu sefer sıranın 
kendilerine gelmekte olduğuna inanarak birlikte direniş 
kararı alırlar. Ankara ise, gerek mevsim koşullarını gerekse 
büyük çapta yeni bir operasyona hazırlanmak için gere-
ken vakti dikkate alarak kış aylarının sona ermesini bekler. 

Beklenen ay Haziran’dır... 1, 3 ve 6 Haziran’daki çok sayıda 
yazışmada harekâtın ayın 10’undan önce başlayamayaca-
ğı belirtilmektedir. 6 Haziran 1938’de İçişleri Bakanı Şük-
rü Kaya Başbakan Celal Bayar’a yazdığı “çok gizli” ibareli 
yazıda Tunceli Harekâtı’na katılacak birliklerin tam listesini 
sunar ve bir hafta sonra harekât başlar. 

Mercan Deresi, Kalan Deresi, Ali Boğazı, Merho Deresi, 
Laç, Dest gibi hem yoğun asinin bulunduğu hem mağaralar 
ve sarp kayalıklar nedeniyle coğrafi engellerin bulunduğu 
bölgeler ilk ve en önemli hedeflerdendir. 

Tank ve uçakların da katıldığı operasyon şiddetli çarpış-
malarla başlar.  Bu çağrılara uymayan aşiret üyelerinin sa-
yısı birçok kaynakta en fazla 5 bin kişi olarak gösteriliyordu. 
Ancak, 2 Kasım 1939’da tutulan resmi listeye göre 13 bin 
806 kişi öldürülmüş; 2 bin 967 kişi sağ yakalanmış; 4 bin 
616 kişi de teslim olmuştu. Bütün bu operasyonlar boyun-
ca 199 şehit verilirken, 354 asker de yaralanmıştı.  Hesapta 
bir tuhaflık vardı! Coğrafi açıdan çok zorlu mağaralar, sivri 
kayalıklarla dolu dağlara sığınmış ve her karışını avucunun 
içi gibi bilen binlerce silahlı Dersimli neredeyse 1’e 65 za-
yiatla çarpışmıştı... Hesabı bozan neydi? Ya isyancıların sa-
yısı binleri bulmuyor; ya ölenlerin çoğu silahsız sivillerdi... 
Hangisi doğruydu? Dersim’le ilgili neredeyse yarım asırdır 
tarafların birinin “katliam” diğerinin “isyanın bastırılması” 
dediği tartışmayla ilgili devletin gizli arşivlerindeki belgeler 
ne diyordu? 10’dan fazla belgede ölenlerin sayısıyla as-
kerin kayıpları arasında derin bir tutarsızlık var. Kimisinde 
yüzlerce isyancı öldürülürken orduda bir kaç asker yarala-
nıyor.  Kimi olaylar ise açıkça bir yargısız infazı çağrıştırıyor. 
Bunlara genellikle “esir köylülerin veya esirlerin kaçmaya 
kalkışmaları sırasında meydana gelen olaylar” ibaresi vu-
rulmuş. Bir seferde 42, bir seferde 49 kişi “kaçarken” vurul-
muş... 

En tuhafı da bazen sayı bile verilmiyor; sadece, “imha 
edildiler” denilerek geçiliyor telgraflarda, raporlarda, 
mesajlarda... Bir sayı bile olmuyorlar ölürken... Örneğin 

Cumhuriyetin Kanlı Tarihinden Bir Kesit; 

Dersim Gerçeği (2)
Tank ve uçakların da katıldığı operasyon şiddetli çarpışmalarla başlar.  
2 Kasım 1939’da tutulan resmi listeye göre; 13 bin 806 kişi öldürülmüş,

2 bin 967 kişi sağ yakalanmış, 4 bin 616 kişi de teslim olmuştu. Bütün bu 
operasyonlar boyunca 199 şehit verilirken, 354 asker de yaralanmıştı. 

Yaşar Taşkın koç

aLınTı   

Her problemi çözmenin farklı bir yolu var, ve yanlışlara dur 
deyiverecek anahtar. Yoksa yaşanır durur hatalar tekrar tekrar, 

ve asla durulmaz bulanık akan bu sular.

Dünyada geçirdiğimiz sayılı günleri tüketirken 
kendi değerlerimizin, yetenek ve potansiyelimizin 
farkına vararak, bunlardan faydalanarak yaratıcının 
istediği bir hayatı dünya üzerinde resmetmek için 
kendimizi tanımalıyız.

Tarih kitaplarının sayfaları bu insanların bir ömre 
sığdırdıkları icatlarla, keşiflerle ve diğer başarılarla 
doludur. Kendilerini tanıdıkları ölçüde ortaya koy-
dukları değerlerle hem tarihin tozlu sayfalarında 
hem de gönüllerde değişmez yerler edindiler.

Tüm insanlar verimli birer tarla gibidir. Önemli 
olan bu tarlaya uygun tohumu ekip, uygun su mik-
tarını ve gübreyi doğru tespit edebilmektir. Pamuk 
ekilebilecek bir tarlaya arpa ekerseniz verim alamaz-
sınız. Güneş de size yardım edemeyecektir. Ekim yap-
madan önce tarlanın toprak cinsini, iklim şartlarını 
ve çiftçiliği iyi öğrenmelisiniz.

İnsan kendisini verimli ve etkili bir hale getirmek 
için de kendini iyi tanımalı, gelişim hızını, ilerleme 
isteğini, hayattan ve kendisinden neler beklediğini, 
bu istek ve beklentilere ulaşmak için neler yapabile-
ceğini, dünyada var oluş amacını ve bu amaca uygun 
olarak yapması gerekenleri iyi düşünmeli, öğrenmeli 
ve yapmalıdır.

Kendini tanıyan insan için şu an yaşadığı hayattan 
daha iyi bir hayat tarzı her zaman mümkündür ve 
onlar bu hayat tarzına doğru ilerlemektedirler. 

İnsan kendini tanımaya başladığı zaman kendin-
den daha çok faydalanır ve provası olmayan bu hayat-

tan diğer insanlara göre daha fazla huzurlu verim alır 
ve yüksek bir mutluluk düzeyi ile beraber özgüveni 
de artar. 

Kendini tanımayan insan, tarlasındaki toprağın 
cinsini bilmeden ekim yapan çiftçi gibidir. Bu çiftçi 
killi toprakta buğday yetiştirmeye kalkar. Kendini 
tanımayan insan kendine nasıl yatırım yapacağını, 
yeteneklerini, potansiyelini, hayatının anlamını, 
amacını bilemez ve sık sık karamsarlık içinde, can 
sıkıntısı içinde yaşar.

Evde, iş yerinde, okulda ya da her hangi bir yerde 
karamsar ve sıkıntılı olduğunuz bir anınızı hatırla-
yın. Kurtulmak için neler yaptınız? Hangi sonuçları 
elde ettiniz? Bu sonuçlar istediğiniz sonuçlar mıydı? 
Düşüncelerinizde sadece dünya mı vardı yoksa inanç-
lı bir insan olarak ahiret hayatı da düşüncelerinizde 
rol oynadı mı?

Günümüzde kendini tanımayan milyonlarca insan 
kendini tatmin etmeyen, potansiyel ve yeteneklerini 
kullanamadığı, kendini gerçekleştiremeyeceği işlerde 
çalışıyor. Hayatın anlam ve amacını bilmeden yaşayan 
bir çok insan, yaratıcının insana yüklediği görev ve 
sorumluluklardan uzak bir hayat sürdürüyor.

‘Kendini bil’ kelimesi; ne istediğini bil, kendi sınır-
larını ve zayıflıklarını bil, diğer insanların gözünde ne 
olduğunu bil, kendi isteklerinin ve niyetlerinin farkın-
da ol, etrafında olup bitenlerin farkında ol, her alanda 
farkında oluşunun derecesini artır demektedir.*
*Üzülme, Aiz el- Karnî

Kişisel
Gelişim
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3. Umum Müfettişi Orgeneral Kazım Orbay 12 Ağustos 
1938’de bizzat Başbakan Celal Bayar’a geçtiği telgrafta 7. 
Kolordu’nun günlük çalışmalarını özetlediği 1. maddede 
“dünkü tarama sırasında mukâvemet eden Zel dağının 2 
kilometre güneyindeki Demenanlıların Korpuk köyü bu 
sabah teslim olmuşlarsa da sevkleri esnasında kaçmak 
isteyenler imha edilmiştir” diyor. Maalesef, devletin giz-
li arşivindeki resmi belgeye göre, 1938’de bir orgeneral 
Başbakan’a bir köy halkının imhasını, sayılarını bile verme 
ihtiyacı duymadan bu kadar basit anlatabiliyor...  

19 Ağustos’ta Kalosan Deresi Sin nahiyesinde tarama 
yapılırken karşı koyduğu ifade edilen “haydut ve şerikler-
den” tek çatışmada 290’ının öldürülmesi... Keza, Başba-
kanlığa çekilen bu telgrafta, “Mazgirt’ten son kafile olarak 
toplanan 41 Demananlı ve 11 Haydaranlı haydut sevkleri 
esnasında kaçmışlar ve dur emrine itaat etmediklerinden 
imha edilmişlerdir” cümlesi de aslında o gün o bölgede ne-
ler olduğunu çok iyi anlatıyor... Benzer 
şekilde 281 kişinin tek seferde ve nere-
deyse nasıl öldürüldüğü bile açıklan-
madan imha edildiği yazılıyor 15 Ağus-
tos’taki telgrafta da.

Tunceli Valisi’nin 16 Eylül 1938’de 
geçtiği telgraftaki soğukkanlı ifade ise 
kan donduran cinsten. Vali, şu cümlele-
ri kullanıyor: “Elli yedinci alayın takviyeli 
bölüğü Tackerek civarında haydutların 
ateşine uğramış ve yarım saat müsade-
rede dört erkek, iki kadın, sekiz çocuk 
imha edilmiştir... Mûtad makamlara arz 
edilmiştir.” Kazım Orbay’ın imzasıyla geç-
tiği 15 Ağustos 1938 tarihli telgrafta da 
“41. Tümen, Munzur suyunun batısında 
tarama yaparken mukavemet gördüğü 
köylerdeki toplam 395 kişiyi imha etmiş-
tir...” yazar.  

Hemen her önemli operasyonda 
“tayyareler” de görev alıyor ve özellik-
le köylerle coğrafî şartların zor olduğu 
yerlerde bombardımanda bulunuyorlar. Bazen insanlar ve 
hayvan sürüleri görüldüğünde de kim ve ne olduklarına 
bakılmadan yine bombardıman ediliyorlar.

 30 Mart 1937’de, Tunceli Valisi Alpdoğan’ın, Baş-
bakanlığa yazdığı yazının 2. maddesinde “Tayyare Alay 
Kumandanı’ndan, yangın ve Milli Müdafaa’dan yakıcı ve 
boğucu gaz bombaları istedim” cümlesi de artık kimi uy-
gulamaların inkâr edilemeyeceğini ortaya çıkaran bir başka 
örnek... Dikkat çeken bir yazışma da, Kırmızı Mağara deni-
len yerle ilgili. Derin ve geniş olduğu için çok sayıda Der-
simlinin sığındığı anlaşılan mağaraya, muhtemelen bomba 
yanında boğucu gaz bombaları da atılıyor. Çarpışmalar 
süresince mağaradan onlarca ölü çıkıyor. Bunların 10’u ise 
çocuk...

Dersim Valisi Alpdoğan bir raporunda ‘’Muhterem Reisi 
Cumhurumuz, Milli Şefimiz bu Türkleri ıslah etmek emri-
ni vermişlerdi’’ diye yazar. Katliamdan sonra ise çıkarılan 

iskân kanunlarıyla sürgünlerin kapısı açıldı.
Bütün bu isyanların Doğu ve Güneydoğu’da gerçekle-

şeceğini daha 1925’de Şeyh Sait isyanıyla devam eden ve 
durumun ciddiliğini kavrayan Ankara, aynı yıl Şark Islahat 
Plânını hazırladı. Plânda bölgenin Türkleştirilmesinden 
göçmen yerleştirilmesine kadar birbirinden tuhaf öneriler 
bulunuyordu. Ardından çıkarılan iskân kanunlarıyla zorun-
lu göç ve sürgünlerin kapısı açıldı.

‘Çarpışmalarda çocukların ölmeleri mümkün’
Haydar Kang 1938’de Hozat Kasabası,Ağzunik Köyünde, 

aralarında 70 yaşındaki annesi,bir kardeşi,üç gelinleri ve 
hepsi çocuk yaşta sekiz yeğeninin öldürüldüğü iddiasıyla 
olaydan 1yıl sonra dava ve araştırma dilekçesi veriyor.Ko-
mutanların dağa çıkan âsileri ele geçiremeyince köylüleri 
öldürmeye başladığını iddia eden Kang’ın dilekçelerini yıl-
lar sonra Genelkurmay’dan bizzat başkan Orgeneral Nuri 
Yamut imzalı uzun bir cevap veriliyor.Yazıda şunlar yer alı-

yor: ’’…birliklerimizin harp hükümlerinin 
cari olduğu bu gölgede yapılan harekat 
sırasında ve çarpışmalarda dağlara kaçıp 
pusu kurarak askerlerimize silahla mu-
kabelede bulunan âsilerin çocuk ve aile-
lerini tefrik etmeleri imkansız olup, yapı-
lan çarpışmalarda bunlarında yaralanıp 
ölmeleri mümkün bulunduğundan...’’ 

2 bin kişi plânlandı 7 bin kişi için sür-
gün kararı çıktı

1933’de ’’çok gizli’’ anlamında çift 
hilal damgalı kararnamelerle tek tek 
hangi haneden, hangi ailelerin nerelere 
sürgün edileceği belirleniyor.1939’a ait 2 
belge sürgün edilenlerin sayısının 16 bin 
500’e ulaştığını da gösteriyordu. Der-
simlinin dağlarda başlayan ve kanlı biten 
yolculuğu şimdi yollarda sürecekti…

Belgeler  arasında en ilgi çekenler-
den birisi 17 Temmuz 1938’de başlayan 
Başbakan, bakanlar ve Genelkurmay 
Başkanlığı arasındaki yazışmalar, Belge-

ler Başbakan Celal Bayar, ilk başta 2 bin kişi olarak tahmin 
edilen sürgünlerin ağırlıkla sanayi ve maden bölgeleri olan 
İzmit, Karabük, Keçiborlu, Zonguldak,Fethiye,Sivas’a gön-
derilmesini öneriyordu.

Temmuz 1938’de yani Dersim’in bir kan gölüne çevrilmeye 
başlandığı sırada Ankara’da ise farklı bir telaş vardır:Harekât 
için madalya basılacaktır.Aylarca,sadece bu madalyanın 
basımı,dağıtımı için tam 22 ayrı yazışma yapıldığını gösteri-
yor devletin ‘’gizli’’ belgeleri… Her manevra için olduğu gibi 
Dersimde’ki  3. Ordu Manevra’sının hatırası için’de 500 adet 
madelya bastırılmasına karar veriliyor. Ancak subaylara, ge-
len misafirlere derken sayı yetmiyor ve 1000 tane daha bas-
tırılıyor.Sonra bir 500 tane daha bastırılmasına karar veriliyor.
Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak öyle heyecanlı 
ki ;yazışmalardan birisinde madalyaların özel kutularında ve 
tayyare ile gönderilmesini bile talep ediyor...   

Bütün bu isyanların 
Doğu ve Güneydoğu’da 
gerçekleşeceğini daha 

1925’de Şeyh Sait isyanıyla 
devam eden ve durumun 

ciddiliğini kavrayan Ankara, 
aynı yıl Şark Islahat Plânı’nı 
hazırladı. Plânda bölgenin 

Türkleştirilmesinden 
göçmen yerleştirilmesine 
kadar birbirinden tuhaf 
öneriler bulunuyordu. 

Ardından çıkarılan iskân 
kanunlarıyla zorunlu göç ve 

sürgünlerin kapısı açıldı.

11-12 Ocak 2012  Star Gazetesi

Komşuları tökezlerken, İslamî demokrasi açı-
sından rol modeli olan ülke, aşırı kendine güvenin 
kurbanı olabilir.

Türkler Osmanlı İmparatorluğu’nun yeniden 
doğuşuna mı tanıklık ediyorlar yoksa Avrupa’daki 
ekonomik kaosun ve Ortadoğu’daki siyasal kargaşa-
nın yeni kurbanları mı olacaklar? Türkiye komşuları 
düşüş ve yıkım içindeyken kendisine büyük başarı 
getirmiş olan, on yıl boyunca şişen aşırı kendine gü-
venin bedelini mi ödemek üzere?

Keyifler yerinde... Türkiye’nin başarıları yakın 
tarihe dayanıyor ve son derece gerçek. Kuruluşun-
dan bu yana örtülü veya açık askerî vesâyet altında 
kalmış olan bir ülkede, nihayet demokratik yollar-
dan seçilmiş bir hükümet ipleri eline aldı, ekonomisi 
çarpıcı bir şekilde yükseldi ve dünyanın 15. büyük 
ekonomik gücü oldu. Arap Baharı ülkeleri için rol 
modeli olması gereken, ılımlı bir İslamî devlet ola-
rak tüm dünyadan övgüler aldı.

Türk iyimserliği, bir zamanlar İrlanda ve 
Yunanistan’da duyulan kendini önemseme fikirleri 
ile pek de hayra alâmet olmayan paralellikler taşı-
yor. Tıpkı Türkiye’de şu an olduğu gibi, bu iki ülke 
de kendilerini uzun zamandır onlardan haksız bir 
şekilde esirgenen, refahı en sonunda elde ettikleri-
ne dair aldatıcı bir fikre psikolojik olarak açık hale 
getiren bir yoksulluk ve dış göç geçmişine sahipti. 
Kendi başarılarına olan aşırı güvenleri, yıkıcı eko-
nomik balonlar yarattı.

Türkiye, yakın başarıları hakkındaki mitten 
benzer bir şekilde zarar görecek mi? Bazı uzmanlar 
bundan korkuyorlar. Globalsource’un parçası olan 
İstanbul Analytics’te çalışan bir ekonomi danışma-
nı olan Atilla Yeşilada şunları söylüyor: “Tüm ulus 
eşsiz olduğumuza ve kendi başarılı ekonomik mo-
delimizi yarattığımıza inanmaya hipnotize olmuş ve 
uyuşmuş gibiyiz.” Türkiye’yi yıkıcı bir kredi krizi-
nin vuracağından kuşkulanıyor. “Zarar görmezliği-
mize olan inancımız, vurduğu zaman en son darbe-
nin en kötüsü olacağı anlamına geliyor” diyor.

Türk ekonomik mucizesi, yabancı sermaye akı-
şına bağımlıydı ve bu, yakın zamanda durabilir. 
Avrupa bankaları kendi sorunlarıyla cebelleşiyor ve 
Türkiye onlar için bir zamanlar olduğu kadar ümit-
var bir ihtimal gibi görünmeyebilir. İstanbul’da-
ki Koç Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan 
Sumru Altuğ, herkesin Türkiye’nin bu yıl çok daha 
düşük bir ekonomik büyüme seviyesi tutturacağını 
kabul ettiğini söylüyor ve uyarıyor: “Türkiye riskli 
bir oyun oynuyor!”

Erdoğan’ın hükümeti kazananlara oynamayı sevi-
yor. Türkiye, Kaddafi ile olan bağlarında biraz alaya 
maruz kalsa da becerikli bir şekilde kopardı ve is-
yancılar cephesi ile uyum sağladı. Hemen ardından, 
Misrata’da kuşatma altındaki Libyalı âsilerin imdadı-
na yetişmek üzere, Türk hastane gemileri yola çıkarıl-
dı ve Libya devletinin Türkiye bankalarındaki parası 
Bingazi’deki isyancı hükümetin hesabına geçirildi.

Türkiye’nin Ekonomik 
Mucizesi Sönmek Üzere Mi?

Türkiye’ye, Ortadoğu’da İslam’ı ılımlı hâle getirme ve laikliği ihraç etme gibi bir görev verildiği 
için desteklendi ve desteklenmeye devam ediliyor. Hatta küçük Osmanlı olmayı bile hayal etmeye 

başladı. Her ne kadar ekonomisi eskiye göre güçlenmiş olsa da 750 milyar dolarlık bütçesiyle, 
terör gibi önemli sorunlarını halledememiş olmasıyla ve en önemlisi de laik bir Türkiye olarak 

Ortadoğu’da kendine verilen rolde etkili olması mümkün görünmemektedir. 
Yapılmaya çalışılan; hakikâtte sunî bir âbilik, sunî bir liderliktir. Türkiye’nin Ortadoğu’da gerçek 

lider olabilmesi: 1- Daha güçlü bir ekonomi 2- Terör gibi önemli sorunlardan kurtulmak 
3- Laiklik söyleminden vazgeçmekle mümkün olabilir.  

Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Türkiye’nin 
Ortadoğu’ya lider yapılması ile ilgili görüşü:

PaTrıck cockburn  
The ındePendenT GazeTesİ
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Suriye konusunda Türkiye daha az başarılı. Hatta 
Kadir Has Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler der-
si veren Soli Özel, lafını esirgemiyor: “Türkiye’nin 
Suriye politikası rezil bir başarısızlık!” Bu politika-
nın Şam’da hiçbir baskı gücüne sahip olmayan bir 
noktaya vardığını ve Suriye hükümeti tarafından 
uzlaşma konusundaki samimiyetin de aldatıldığı id-
diasıyla aşırı saldırganlaştığını savunuyor. “Rejimle 
doğru düzgün bir diyaloga sahip olmamak, sizi de-
zavantajlı bir pozisyona sokar” diyor.

Kendine aşırı güven, tıpkı ekonomi konusunda 
olduğu gibi ciddi hatalara yol açtı. Birincisi; Tür-
kiye, Şam’da Başkan Esad’ı ciddi reformlar uygu-
lamaya, iktidarı muhaliflerle paylaşmaya veya bı-
rakmaya ikna edebilecek bir etkiye sahip olduğuna 
dair yanlış bir hayale kapıldı. Ardından açığa çıktı 
ki Suriye liderliği bunu yapmaya hiç de niyetli de-
ğildi ve sadece suyu bulandırıyor ve Türkleri oya-
lıyordu.

Irak’ta Türkiye, önemli ama halen sınırlı bir 
varlığa sahip. Geçmişteki düşmanlıklar göz önüne 
alındığında, bugün Ankara’dan çok Bağdat’tan çe-
kinen Iraklı kürt liderlerle belirgin şekilde daha iyi 
ilişkilere sahip. Ancak bütünsel olarak Irak’ta, Tür-
kiye hiçbir büyük yarar sağlamaksızın epeyce diplo-
matik enerji harcamış durumda. Ana başarısı ticarî 
alanda oldu. Irak, Almanya’dan sonra en büyük ih-
racat pazarı.

Türkiye, son parlamento seçimlerinde muhale-
fet partisinin Irak Başbakanı Nuri el Maliki’ye karşı 
aday çıkarmasına yardım etti. Sürpriz olmayan bir 
şekilde Malikî bundan memnun olmadı ve Türkiye’yi 
içişlerine müdahale ile suçladı. Iraklı bir devlet gö-
revlisi: “Tüm çabalarına rağmen Türkler Irak’ta ne 
elde ettiler?” diye soruyordu bana geçen yıl. “Ceple-
rindeki bir kaç politikacıdan başka hiçbir şey!”

Ancak haberlerin hepsi kötü değil. Türkiye ger-
çekten bölgesel bir güç haline geldi. Kendi gücüne 
dair algısı abartılı olabilir ama bir zaman bölgede 
güçlü olan devletler – Mısır, Suriye, Irak ve hatta 
Libya – bugün bölünmüş ve istikrarsız durumdalar. 
İran bir zamanlar olduğundan daha az etkiye sahip 
ve Yunanistan bu yılı kendine gelmekle geçirecek. 
Türkiye, kendisine güvenilir bir müttefik olarak ih-
tiyaç duyan ABD ile iyi ilişkilerinin de faydasını 
görüyor elbette.

AB’nin Türkiye ile ilişkileri kritik önemde. 
Uzun süredir Türkiye’nin en büyük ticarî ortağı ve 
yabancı yatırımlarının ana kaynağı AB. Ortadoğu 
üzerine Türk fikirleri aldatıcı ölçüde çekici ancak 
illaki sonuca ulaşmaları gerekmiyor.

Türkiye halen kendine güveniyor ancak istik-
rarsız bir bölgenin tam kalbinde. “Türk mucizesinin 
‘Türk hayal kırıklığı’na dönüşmesine şahit olabili-
riz.”*
*22 Ocak 2012

TÜrkİYe
haberLer

Heyet Raporu: ‘Uludere olayında Türkiye’ye tuzak kuruldu!’

12 Eylül’de Namaz Kılarken Öldürülen 
Kardeşleri İçin Adâlet Arıyorlar 

Büyükanıt’a ‘e-bildiri’ soruşturması 

İlköğretimde 
4+4+4 

modelinde 
değişiklik

34 vatandaşın hayatını 
kaybettiği Uludere ola-
yına ilişkin soruşturma 
sürerken, olaya ilişkin ha-
zırlanan ve Başbakanlığa 
gönderilen bir raporda; 
Uludere olayında bölge 
ülkelerinin parmağı oldu-
ğu tespiti yapılıyor Ulude-
re olayının tamamıyla bir 
“tuzaklama” olduğunun 
belirtildiği raporda “Çıp-
lak gözle bakıldığında 
olay kaçakçı-köylülerin 

savaş uçakları tarafından 
bombalanması olarak 
görünse de derin bir ha-
diseyle karşı karşıya oldu-
ğumuz muhakkaktır. Bu 
olayın arkasında Hakkari 
ve Çukurca saldırıların-
da olduğu gibi PKK’nın 
ötesinde bir gücün rolü 
vardır. Olayın kurgulan-
ması profesyonelce hazır-
lanmış bir eylem plânını 
ortaya koymaktadır.” de-
niliyor.

12 Eylül 1980 askerî darbesini 
gerçekleştirenler, 4 Nisan’da hâkim 
karşısına çıkacak. Davaya müdahil 
olmak için dilekçe veren darbe mağ-
durlarının sayısı binlere yaklaştı. 
Merhum Cumali Şimşek de 12 Eylül 
askeri darbesinin mağduru.

Koğuşta namaz kılarken, sayım 
sırasında namazını bozmadığı ge-
rekçesiyle kafası duvara vurulup 
joplandığı için hayatını kaybeden 
Şimşek’in kardeşleri dava için müda-
hil olma başvurusunda bulundular. 

Ankara Özel Yetkili 
Cumhuriyet Başsavcı 
vekilliği, 27 Nisan 
2007’de Genelkurmay 
Başkanlığı internet 
sitesinden yayınlanan 
“e-bildiriyle” ilgili so-
ruşturma başlattı. 

Savcılığın, “Bizzat 
ben kaleme aldım” 
diyen dönemin Genel-
kurmay Başkanı Ya-
şar Büyükanıt ile kuv-

vet komutanlarının 
ifadesine başvurması 
bekleniyor. Savcı Ke-
mal Çetin, Genelkur-
may Başkanlığı’nın 
internet sitesindeki 
e-bildirinin kimin tali-
matıyla yayınlandığını 
ve cumhurbaşkanı se-
çim sürecinde yaşanan 
367 oy krizinin perde 
arkasını da araştıra-
cak.

AK Parti’nin zorunlu 
eğitimi kademelendire-
rek 12 yıla çıkartan ve 
kesintisiz eğitime son 
veren teklifi alt komis-
yonda yenilendi. Tekli-
fin son metnine göre; 
kız çocuklarının eği-
tim dışı kalacağı eleşti-
rilerine neden olan ilk 
kademe sonrası açık 
öğretim imkanı ikinci 
kademe sonrası için 
düzenlendi. Okula baş-
lama yaşı bir yaş geriye 
çekilirken çıraklık ya-
şını 14’ten 11’e düşüren 
düzenlemeden vazge-
çildi. İkinci kademede 
dinî dersler gibi öğren-
cilere istedikleri yönde 
seçmeli ders imkânı su-
nulurken, zorunlu orta-
öğretim uygulamasının 
da önümüzdeki eğitim 
yılında başlamasına ka-
rar verildi.
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36 Aileden 
Jitem İçin

Suç Duyurusu

Hüseyin Çelik: Gençliğe hitabe ayet mi? 
Radikal gazetesi Ankara Haber Müdürü Ömer 

Şahin’in programına katılan AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Çelik, önemli açıklamalar yap-
tı. Andımız ve Gençliğe Hitabe’nin kaldırılmasını 
tartışmaya açan Çelik “Bunlar ayet mi?” diye sordu. 
Çelik, Atatürk’ü koruma kanunu için de, “Kimseyi 
kanunla sevdiremezsiniz. Atatürk gibi Cumhuriyeti 
kuran birisinin kanunla korunuyor olması ne büyük 
hüsran ve garip bir durum” diye konuştu. “Kenan 
Evren Paşa şunu dedi: ‘Biz Atatürk’ü herkesin ka-

fasına sokacağız.’ Tüm okullara Atatürk İlke ve 
İnkılap Tarihi dersi konuldu. Bu sefer ne oluyor? 
Âdeta bir zorlamayla verildiği için sevilmiyor.” Çe-
lik andımız hakkında da; “Türkiye’de yaşayan ya-
bancılar var. Mesela Bodrum’da yaşayan İngilizler, 
Alanya’da oturan Almanlar var. Yabancılar bana 
mektup yazdılar, “Biz Türk değiliz, Türkiye’de ya-
şıyoruz ve çocuklarımız Türk okullarına gidiyor. 
Her sabah çocuklarımıza and içiriyorsunuz.” de-
diler. Peki bu insanî mi, doğru bir şey mi?” dedi.

ABD’nin füze kalkanı projesi kap-
samında Malatya’nın Kürecik kenti-
ne kurduğu füze kalkanı radarı Ocak 
ayında faaliyete başladı. Radar üs-
sünde Amerikan ve Türk askerleri 
birlikte görev yapıyor.

Ortalama menzili 2 bin kilometre 
olmasına rağmen mobil haldeyken 
bu menzil 5 bin kilometreye kadar 
çıkabiliyor. Amerika’ da yapılan test-
lerde uzmanlar 4 bin 700 kilometre 
uzaklıktaki bir beyzbol topunu ha-
vaya atıldıktan sonra takip edebildi. 
Amerikan Savunma Bakanlığı bu 
sistemlerden birini Kuzey Kore’nin 
füzelerine karşı Alaska’ya yerleştir-
di, bir diğer ise Pasifik’te hareket 
halinde bulunuyor. Ayrıca İsrail’e de 
bu radar sisteminden yerleştirilmiş 
durumda. Füze rampalarının önce 
Romanya’ya, ardından da Polonya’ya 
kurulmasıyla, füze kalkanı projesi 
2018’e kadar bütün Avrupa’yı kap-
sayacak şekilde faaliyete geçecek. 

Başbakanlık tarafından ‘İn-
ternet Andıcı’nı soruşturan 
savcılara gönderilen gizli bel-
geler, 28 Şubat’taki ‘postmo-
dern darbe’yi yaşatmak için 
yapılan şok plânı deşifre etti. 

28 Nisan 2000 tarihli 
MGK’dan çıkan 109 madde-
lik gizli kararda, tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarına gön-
derilen emir ve tavsiyeler sıra-
lanıyor. Listede, öğrencilerin 
hangi dershaneye gittiğinin 
tespit edilmesi, TSK’da oldu-
ğu gibi devlet kurumlarında 
irtica ile mücadele birimle-
rinin kurulması, özel finans 
kuruluşlarının önünün kesil-
mesi gibi hayatın her alanını 
ilgilendiren emirler var. ‘Ger-
çek Müslüman’ın nasıl olması 
gerektiğinin de tanımlandığı 
listede, dinî kurallara bile mü-

dahale isteniyor. Bu gizli ka-
rar, Diyanet İşleri Başkanlığı 
üzerine  yoğunlaşılmış. Stra-
teji belirlenirken önce “gerçek 
Müslüman” tanımı yapılıyor: 
“Gerçek Müslümanlar, İslam 
dinini, siyasi, hukuki ve eko-
nomik değişmez bir düzen 
olarak değil, esasta bir inanç 
ve ahlâk sistemi olarak algı-
lamakta ve bu dinin siyasi, 
ekonomik ve hukuki kuralla-
rının yaşanılan şartlara göre 
yeniden düzenlenebileceği 
inancındadırlar.” Bu tanım-
dan sonra Diyanet’ten “Özel-
likle İslam dininin muamelata 
ilişkin kurallarının yaşanılan 
şartlara göre yeniden yorum-
lanabileceği ve çağdaş anla-
yışa göre yeniden düzenlene-
bileceği üzerinde durulması.” 
isteniyor. 

Faili meçhul cinayetler soruşturmasında ceset sayısı her geçen gün artarken, 
kayıp yakınları, dönemin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. 36 
aile, Diyarbakır Savcılığı’na başvurarak dönemin JİTEM görevlileri, infazda 
bulunan, emri veren ve organizasyon içerisinde bulanan sorumluların tespit 
edilerek haklarında dava açılmasını talep etti. 

Füze 
kalkanı

 faaliyette

dÜnYa
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‘Suriye’de değişim bize yarayacak’ 

İran’da Sünni Âlime Mossad 
Usûlü Suikast 

Tel Aviv Üniversitesi’nde bir seminerde 
konuşan Amos Yadlin, Suriye’de yaşa-
nacak değişimin İsrail’e stratejik fayda-
lar sağlayacağını belirterek, “Yıllarca 
savunma ve siyaset alanındaki yetkililer 
İsrail’in Suriye’yle bir barış anlaşmasına 
varmasını tavsiye etti, bu çok pahalıya 
mal olsa dahi. Gerekçe olarak Suriye’yi 

radikal Suriye-İran ekseninden çıkarmak 
gösteriliyordu” dedi.

Şimdi bunun, kendilerinin hiçbir bedel 
ödemesine gerek kalmadan, doğallıkla 
gerçekleşebileceğine işaret eden Yadlin, 
“Son zamanda yaşanan olaylara rağmen 
Suriye’yle barış gereklidir, fakat süreç [bi-
zim için) olumludur” dedi.

Fars haber Ajansı’nda yer 
alan haberde şu bilgiler ak-
tarıldı: “İran’ın Rask kentin-
de Cuma namazı imamı olan 
Ehl-i Sünnet âlim Mevlevi 
Cengizehi, geçen gün uğradığı 
bir suikast sonucu şehit düştü.

Ehl-i Sünnet âlim Mevlevi 
Cengizehi, Sistan Belucistan 
yöresinde sürekli Şii Sünni vah-
detine vurgu yapan ve her iki 
kesimde çok sevilen bir âlimdi.

Suikast yönteminin, daha 
önce İranlı nükleer bilimcile-
re yönelik suikastlerle benzer-
lik arz etmesi ve teröristlerin 
motosiklet kullanması dikkat 
çekti.

Daha önce de ABD-İsrail 
ikilisi, bazı Batı ülkelerinin 
de yardımlarıyla İran’da aynı 
oyunu sahnelemiş ve önce Şii, 
sonra Sünnî camileri bomba-
lanarak mezhep çatışması ya-

ratmak istemişlerdi. Irak’ta bu 
iğrenç oyun yıllardır sahneleni-
yor.Başını ABD ve NATO’u-
nun çektiği Batı cephesinin, 
İran ve Türkiye’yi de bu tür 
çatışma ve gerginliklere itme-
ye çalıştığına dikkat çekiliyor.

Bu arada ABD’li yetkililer 
tarafından ortaya atılan bir 
iddia da, İsrailin, İran’daki sui-
kastler için Halkın Mücahitleri 
Örgütü’nü eğittiği öne sürüldü. 

NBC’nin haberine göre, 
İranlı bilim adamlarına suikast 
düzenlemek için ‘ölüm timle-
ri’ kuruldu. İran’da operasyon 
düzenleyen bu timler ise rejim 
muhalifi İranlılar tarafından 
finanse edilirken; eğitimleri 
İsrail gizli servisi tarafından 
yapılıyor. Suikastleri ise bizzat 
İranlı muhaliflerden oluşan 
Halkın Mücahitleri Örgütü 
düzenliyor.

109 maddelik 
akıl almaz 
emir! 

Dışişleri Ba-
kanı Ahmet 
D a v u t o ğ l u , 
Irak’a müda-
hale sürecinde 
T ü r k i y e ’n i n 
masada olma-
dığını, 2004’e 
kadar Kürt 
gruplarla teması 
dahi olmadığını 
vurgulayarak 
T ü rk i ye’n i n , 
bundan sonra çevre bölgelerle ilgili 
konularda masada olacağını söyledi.

Eğer bir Suriye masası varsa doğal 
olarak en önde olmamız lâzım. Artık 
küresel, bölgesel ölçekte tüm masa-
larda varız. Tüm çabalara rağmen 
Rusya ve İran ile görüş ayrılığımızı 
gideremedik. Ama bunun sorumlu-
luğu bizde mi? Sürecin başında İran’a 
gittim, ABD’den önce Rusya’ya git-
tim. Biz dedik ki bu süreçte kimse 
negatif rol oynamasın, uluslararası 
toplum birlikte hareket etsin. Ama 
böyle bir kan akarken görüş ayrılık-
ları var diye yürüttüğünüz inisiyatif-
ten geri kalamazsınız. Birileri buna 
göz yumuyor diye bizim susmamızı 
kimse beklemesin.

Davutoğlu: 
“Irak’ta yoktuk 

Suriye’de varız.”
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Fısk; Allah’ın emir ve yasaklarını çiğneyerek yaşa-
maktır. Takvâ ise Allah’ın emir ve yasaklarına titizlikle 
uyarak yaşamaktır. Fısk insanı Allah’tan uzaklaştırır, 
takvâ ise yaklaştırır.

Fâsık hakkında Rabbimiz meâlen: “Kendileri Allah’ı 
unutmuş, böylece O da onlara kendi nefislerini unut-
turmuş olanlar gibi olmayın. İşte onlar, fâsık olanların 
ta kendileridir”(Haşr, 19) buyurmuştur. “Yani, Allah’ı 
unutmak, insanın kendisini unutması demektir. Çün-
kü O’nun kölesi olduğunu unutan kimse, bu dünyadaki 
konumunu yanlış değerlendiriyordur. Sırf bu temeldeki 
yanlışlık dolayısıyla onun tüm hayatı yanlış bir yolda 
harcanır gider.”(Tefhim-ul Kur’an)

Öte yandan takvâ hakkında da: “Ey iman edenler, 
Allah’tan sakınırsanız o size furkanı (hak ile batılı ayırt 
edecek bir anlayış) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi 
bağışlar. Şüphesiz Allah büyük lütuf sahibidir.” (Enfal, 
29) buyurmuştur. “Mü’minler, eğer Allah’tan korkarak 
hareket ederlerse, Allah’ın kendilerine doğru ile yanlışı 
ayırt etmelerini sağlayan furkanı, yani tüm işleri doğru 

bir şekilde anlamaya yarayacak gerçek bilgiyi (kriteri) 
vereceği konusunda te’min edilmektedirler.

Fâsık kendisi Allah’ı dikkate almadığı için, Allah’ı 
dikkate almayanları dikkate alır ve Allah da onu onla-
rın eline bırakır. Nitekim Allah (c.c.) meâlen “…Allah, 
fâsıklar topluluğunu hidayet etmez.” ( Tevbe, 24) buyur-
muştur. Öte yandan mü’minlere de bu hataya düşmeme-
leri için ortalama günde 40 defa (namaz kılarken); “Bizi 
doğru istikâmete hidayet et” (Fatiha, 6) diye hidayeti 
istemeyi öğretmiştir. Mademki; hidayet Allah’ın lütfet-
mesiyle olur ve mademki Allah sakınmayana hidayet 
etmez, o halde mü’min, İslam’a lâyık olduğu hassasiyetle 
tutunmalıdır ve Allah’tan sakınmalıdır. Allah’a kulluk 
vazifesini ihmal eden kişi günahkârca yaşarken, emir ve 
yasaklarına itaat eden ve nafilelerle de kendine yaklaşan 
muttaki, artık her işinde Allah’la beraberdir…

Rabbimiz, bizi basireti (görüşü) hidayet üzere olan 
muttakilerden eyle. Fıskla ikna olmuş gâfillerden değil… 
(Âmin)

  Savaş KAYA / GAZİANTEP

   DAVA KARDEŞİM’E;
Biliyor musun bu dünyada sana verilen en kıymetli şeyin ne 
olduğunu?
Lezzetinin hiç bir lezzetle paylaşılmayacağını,
Biliyor musun her şeyini feda etmeye değeceğini?
Bu uğurda nice canların ve malların feda edildiğini
Ve nice insanların muhacir ve muhacire olduklarını,
Biliyor musun eşten, evlattan, anadan ve babadan geçildiğini?
Gençliğin feda edildiğini BİLİYOR MUSUN?
Kardeşim bunların hepsi bize verilen görevin neticesi, da-
vamızın yeryüzüne hakim kılınması için... Ve sonunda bun-
ları yapan ÖNCÜ BİR NESİL ortaya çıktı. Ve ben de ÖNCÜ 
NESİL’DEN olmaya aday oldum.YA SEN!
   Hatice TANGÜNER-ELAZIĞ

Yazmış olduğunuz makaleden ötürü teşekkür ediyor ve yazılarınızın devamını bekliyoruz. Makaleniz 
uzun olduğu için  bir kısmını alabildik. Selam ve dua ile...

TEŞEKKÜRLER
Dergimize yazı ve şiirlerini gönderen tüm okurlarımıza teşekkür ediyor ve gelecek sayılarda yazılarını 

yayınlayacağımızı bilgilerine sunuyoruz.

Furkan Nesli 
Dergisi’ne abone olmak 

isteyen ve dergisi 
kendisine  ulaşmayan 

okurlarımızın, 
irtibat merkezimize 

bildirmeleri rica 
olunur.

Tel: 0 533 706 44 45
www.furkannesli.com

Fısk Ve Takvâ’nın Basîrete Etkisi
 “28 Şubat” 

Süreci Şimdi de 
Azerbaycan’da 

İran’ı Eğer Bugün Vurmazsak, 
Yarın Çok Geç Kalınacak! 

İngiliz gazeteciden itiraf!

Siyonist rejim savaş baka-
nı Ehud Barak, Herzliya’daki 
yıllık güvenlik toplantısında, 
İran’a saldırı konusunu tek-
rar gündeme taşıdı ve şunları 
söyledi:“Geçmişte olduğu gibi 
bugün, uluslar arası geniş bir 
düzlemde, İran’ın nükleer bir 
ülke olmasını önlemek haya-
ti bir konudur. Hiç bir seçenek 
masadan kaldırılmamalıdır. 
Yaptırımlar İran’ın nükleer 
programını durdurmalı. Her 
kim ‘daha sonra’ derse, bunun 
çok geç olduğunu anlayacaktır.”

Diğer yandan İsrail başbakan 
yardımcısı Moshe Ya’alon ise, 
İran’a saldırılması gerektiğini 
belirterek: “İran’ın bütün nükle-
er santralleri askerî bir saldırıya 
dayanıksız durumda. Bir nükleer 
İran hayaleti bütün özgür dünya-
nın kâbusu olacaktır” dedi.

A.B.D.’den gelen bir açıklama-
da İsrail’e yardım etmenin kendi-
leri için kutsal olduğunu belirten 
Obama, bölgede barışın (!) tesisi 
için de işgal yönetimiyle işbirliği-
ni sürdüreceğini ifade etti.

Yine  Obama, İran’a karşı ‘’ma-
sadan hiçbir seçeneği kaldırma-
dıklarını’’ kaydederek, ‘’Tercih 
ettiğimiz çözüm şekli diplomatik 
yoldur, ancak İran’ın nükleer silah 
sahibi olmasını ve bölgede bir nük-
leer silahlanma yarışı başlatmasını 
engellemek için imkanlarımız öl-
çüsündeki her şeyi yapacağımızı da 
çok net biçimde ortaya koydum’’ 
ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, Amerikalı gene-
raller Washington Post Gazetesi’ne 
verdikleri tam sayfa ilanda, “Sayın 
Başkan, ABD ordusu dünyadaki 
en heybetli askerî güçtür. Fakat 
her meydan okumanın askerî bir 
çözümü yoktur. Biz ya da mütte-
fiklerimize saldırı olmadıkça, sa-
vaş son seçenek olmalıdır. Cesur 
askerlerimiz sizden onları zorlukla 
dolu yola göndermeden önce tüm 
diplomatik ve barışçıl seçenekle-
ri tüketmenizi bekliyor. Şu anda 
askerî bir harekat sadece gereksiz 
değil aynı zamanda hem ABD hem 
de İsrail için tehlikeli. Sizi İran’la 
savaş seçeneği baskısına direnme-
niz için uyarıyoruz” dediler.

İngiltere’nin önde gelen 
tabloid gazetelerinden Daily 
Star’dan istifa eden gazete-
ci Richard Peppiatt, yaptığı 
çarpıcı açıklamalarda; İn-
giliz basınında bir dönem, 
editörlerin muhabirlere 
Müslümanları karalamak 
için fabrikasyon haberler 
yaptırdığını itiraf etti. Peppiatt, 
editörlerden, ‘Müslümanlar ülke 
güvenliğini tehdit ediyor’ veya ‘Göç-
menler ülkeyi ele geçiriyor’ şeklinde 
kurgulu haber siparişi aldıklarını 
anlattı. Richard Peppiatt: “Bizden 
genellikle araştırmacı gazetecilik 
yapmamız beklenmezdi. Bunun 

yerine elimize bazı bilgiler 
verilerek, daha önce belir-
lenmiş gündem çerçevesin-
de bu bilgileri kendilerinin 
istediği tarzda kurgulama-
mız istenirdi.” dedi.

Peppiatt, özellikle 11 Ey-
lül New York ve 7 Temmuz 
Londra terör saldırılarından 

sonra başta tabloid gazetelerde ol-
mak üzere, Müslümanların ‘kötü 
insanlar’ şeklinde gösterilmesine 
yönelik bir kampanyanın başladı-
ğına dikkat çekiyor. İngiliz gazeteci, 
Müslümanlara yönelik düzmece ha-
berlerin Irak Savaşı öncesinde daha 
da yoğunlaştığını sözlerine ekliyor. 

17 Şubat günü Azerbaycan’da 
kılınan Cuma namazlarının 
ardından ülke çapında inançlı 
Müslümanlara karşı görülme-
miş tutuklamalara start veril-
di.  Kısıtlı kaynaklardan elde 
edindiğimiz bilgilere göre 
Azerbaycan’ın Kuzeyinden 
Güneyine, Batısından Do-
ğusuna pek çok tanınmış din 
adamları, ilahiyatçılar, âlimler, 
İslamî kimliği bulunan gazete-
ciler, STK mensupları ve siyasi 
parti mensupları tutuklanarak 
hapse atılmışlar. Garip olan şu-
dur ki bu saygın din adamları, 
ya yasadışı silah ya da eroin bu-
lundurmak suçundan göz altı-
na alınmışlar. Tutuklananların 
birçoğu önce polisler tarafın-
dan tutuklamış ve daha sonra 
Azerbaycan Milli Güvenlik 
Bakanlığına (İstihbarat) iade 
etmişler. Bazı tutuklulardan 
hiç haber alınamıyor. 

Geçen sene de; 
Azerbaycan’da başörtüsü ya-
sağına itirazdan dolayı başta 
Azerbaycan İslam Partisi baş-
kanı Dr. Möhsün Samedov 
olmakla birlikte 30’dan fazla 
saygın din adamı tutuklanarak 
ağır cezalara çaptırılmıştı.

Kardeş Azerbaycan’da ya-
şanan olaylar bir zamanlar 
Türkiye’nin de yaşamış olduğu 
“28 Şubat” sürecini anımsat-
maktadır. Azerî kardeşlerimi-
zin de yaşadığı bu baskı ve ifti-
ra dolu sürecin bir soğuk Şubat 
gününe tesadüf etmesi ise bir 
hayli düşündürücüdür.






