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MUKADDÝME
Ufkumuzda tüllenen bahara doðru yol alýrken ne yazýk ki bazýlarýmýz itibarýyla herþeyi bir kenara býrakýp, asr-ý saâdetten beri
kalbimize perçinlenmiþ olan kardeþlik duygusunu tahribe yöneldik. Bu ne arsýz bir hissiyâttý ki gözümüzü kan bürüyor, sabah-akþam düþmanlýk solukluyorduk. Müminin diðer bir mümin için
birbirini perçinleyen bir duvar olmasý gerektiðini belirten Nebevî
ölçüyü göz ardý ediyor, kendi kardeþimizi kendi elimizle ateþe atýyorduk. Oysa kardeþliðe o kadar ihtiyacýmýz vardý ki!
Eðer uhuvvet hissini aramýzda tam tesis edebilmiþ olsaydýk
cihan, bizim yüksek ve gür sadâmýzla inleyecek, çýðlýðýmýz Arþ-ý
Âlâ’da yanký bulacaktý. Yapamadýk, yaptýrmadýlar! Kardeþi kardeþe vurdurup uzaktan seyre koyuldular. Ýnanan insanlarý birbirine düþürüp cemiyet içinde ferdiyete mahkûm ettiler. Bizi bize
esir edip, baharýmýzý kýþa çevirdiler.
Bundan beþ asýr önce yaþamýþ ve cihaný titretmiþ olan Yavuz
Sultan Selim ne güzel söylemiþti:
Milletimde ihtilâf ü tefrika endiþesi,
Hattâ kûþe-i kabrimde bî karar eyler beni.
Ýttihât etmekken a’dâya karþý çaremiz,
Ýttihât etmezse millet, dâðidâr eyler beni.
Ne yazýk ki o büyük Sultan’ýn korktuðu þey baþýmýza geldi.
Milleti içten parçalamaya yönelik pek çok plan yapýldý ve araya
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sürekli iftirak ve adavet tohumlarý serpilerek insanlarýn iftiraklarýna sebebiyet verildi. Ýslam’ýn o kutsî atmosferini birlikte soluyan, kendisine çok uzak olan bir müminin acý ve ýzdýrâbýný yüreðinde duyan bu necip milletin, kardeþlik anlayýþý gün geldi baðý kopmuþ tesbih taneleri gibi saçýlýp gitti.
Bizi birbirimize düþürecek entrikalara alet mi olmalýydýk?
Baðrýmýza serpilen kin ve nefret tohumlarý, yeþermek için fýrsat
mý bulmalýydý? Dün bizi götürüp bir bayýra gömen, “Aman kalkar!” deyip üzerimize taþlar koyan, vicdandan yoksun kem tâlihlilerin heveslerine tâbi mi olmalýydýk?
Ayný kaderin, ayný mazlûmiyetin ve ayný maðduriyetin evlatlarý olan bizler, birlik ve beraberlik kokan bir çaðý getirmek ve o
çaðý “Beklenen Nesil”e bir buket gül gibi takdim etmek için daha ne kadar bekleyeceðiz?
Kardeþlik anlayýþý ve uygulamasýnýn zirveleþtiði, uhuvvet hissinin dâsitânî bir hâl aldýðý ve baþka hiçbir asýrda öylesine güzel
temsil edilemediði asr-ý saâdetin dünyevilikten ârî, saffet ve samimiyetle taçlandýrýlmýþ ve eþya ile de münasebet yollarýný bulup, bütün bir kâinata “mehd-i uhuvvet” mülahazasýyla bakmayý düstur edinmiþ, o kutlulardan kutlu kardeþlik anlayýþýnýn
ikâmesi için çekilen her çileyi cana minnet bilip, her þeyimizle
mücadele etmenin zamaný hâlâ gelmedi mi?
Kur’ân-ý Mu’cizü-l Beyan, Hucurât sûresindeki, “Þüphesiz ki
müminler ancak kardeþtirler.” âyetiyle, inanan her insaný, inanan
her insana kardeþ kýlarken; aramýzda sahabe misal bir kardeþliðin
ve rabýtanýn tesis edilmesi ve hiç kopmayacak bir zincirin halkalarý gibi birbirimize kenetlenmek için acaba neyi bekliyoruz?
***
Bizim kardeþlik anlayýþýmýzda bir ülkü ve ideal birliði söz konusu olduðu için yüreklerimiz ayný duygu ve heyecanla çarpar;
“birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” felsefesiyle hareket eder,
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baþkalarýnýn lezzetini de elemini de yüreðimiz de hisseder ve
kardeþlerimizle hep omuz omuza yürürüz.
Bu perspektiften bakýnca bizim kardeþlik anlayýþýmýz çok engin, çok rengin, çok zengin ve çok derindir. Bu, öylesine kutlu bir
kardeþlik anlayýþýdýr ki ölüm bile bu kardeþliði bozamaz ve kardeþ kardeþini cennette de bulur.
Biz, birbirimizin fazilet ve meziyetleriyle iftihar eder ve onlarý aynen kendimizdeymiþ gibi kabullenir, birbirimizde fâni olur,
vefâ ile dolup taþar ve birbirimize hayýrhahlýk yapmaktan tarifi
imkânsýz bir haz alýrýz.
Nefsimiz adýna sýkýntýda olsak bile kardeþimizi kendi nefsimize tercih eder ve bir bedende pek çok can taþýrýz.
Bizim kardeþlik anlayýþýmýz o kadar mükemmel olmalýdýr ki
meselenin hissî yanlarýný da mantýkî yönlerini de nazar-ý itibara
almalý, asla tek buutlu bir kardeþliðin tesisini bir zorunluluk olarak kalplerimizde hissetmemeliyiz. Kardeþliði bir niyet hâlinde
yüreðimizde taþýyýp yeniden ikâmesi adýna adýmlar atmalýyýz.
Böylece aramýzda yeniden bir vifâk ve ittifâk tesis edilecek, inanmýþ gönüller anlaþýp bütünleþecek, insanlar birbirlerini bulunduklarý konumda kabullenecek, herkes birbirinin hizmetini alkýþlayacak, Hak yolun yolcularý birbirine yardýmcý olacak ve kardeþlik duygusu, inanan her insanýn tabiatýnýn ayrý bir buudu hâline
gelecektir. Bunun akabinde Allah’ýn inâyet ve keremi üzerimize
saðanak saðanak yaðacak ve tevfîki bize yâr olacaktýr.
***
Kardeþlik yelpazemiz o kadar geniþ olmalý ki dava yolunda
dökülenlerle bile münasebetimizi kesmemeli ve civanmertliðimizi her fýrsatta göstermeliyiz. Bize sýrt çevirene sýrt çevirmek,
ayaðý takýlýp düþeni býrakýp gitmek, geri dönenden yüz çevirmek
ve insanlarýn bir boþlukta kaybolup gitmelerine göz yummak bizim kardeþlik anlayýþýmýzla baðdaþamaz.
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Zaman, teferruata ait meseleleri bir kenara býrakýp, hâricî ve
dâhilî tehlikelere karþý birlik olma zamanýdýr. Mütefekkirler ve
hüþyâr kalpler bu ruh etrafýnda birleþmeli ve bütünleþmelidir.
Yüreklerin birlikte attýðý bir kardeþlik için Allah ve Resûlü’nün
ölçüleri mihrabýmýz olmalýdýr. “Neden parça parçayýz?” diye
dövünme yerine parçalanmaya götürücü söz ve davranýþlardan
uzak durmalý ve birleþme nasihatleri sarf etmek yerine, birleþmeye götürücü söz ve davranýþlarýn hayata geçirilmesi üzerinde
durulmalýdýr.
Ne olursa olsun, düþmanca duygularla oturup kalkan bir güruh karþýsýnda vahdetimizi zedelememeliyiz. Vifâk ve ittifâk
duygularýyla bezenen ruhlar, Hak yolundaki her hizmeti alkýþlamalý, farklý meþrep mensuplarý arasýnda ayný anlayýþýn yollarýný
araþtýrmalý, müsamaha ve toleransý elden býrakmadan farklýlýklara saygý göstermeli ve sertliði bir kenara býrakýp Hakk’a hizmet
duygusuyla dolup taþan her Müslüman’ý takdir ve tebcil etmeliyiz. Binâenaleyh, hayâlî vahdet yollarý aramayý bir kenara býrakýp, farklý fýtratlara hitap eden, farklý meþreplerin farklýlýklarýna
saygý duymalý ve hak yolun yolcusu herkesi alkýþlamalýyýz.
Bediüzzaman: “Tevfik-i ilâhînin en büyük vesilesi vifâk ve ittifâktýr.” buyurur. Evet, eðer Allah’ýn yardýmýný arkamýza almak
ve zirvelere yükselmek istiyorsak, vifâk ve ittifâký tesis etmekten
baþka çaremiz yoktur.
Birlik ve beraberliðin tesisi için dostlarýmýza karþý mürüvvetkârane muamelede bulunmalý, benliðimizi bir kenara býrakýp taassup ve baðnazlýklarýmýzdan arýnmalý, gaflet perdesini yýrtýp asr-ý
saâdeti model almalý, hýrs ve ihtiraslarýmýzý bir kenara itip saffet ve
samimiyetle donanmalý ve vefâ duygusu ile dolup taþmalýyýz.
Yeniden diriliþimize engel olarak iftirak ve ihtilâftan daha büyük bir tehlike tasavvur etmek mümkün deðildir. Bir an önce ortak noktalarýmýzý masaya yatýrmalý ve gaye birliði etrafýnda bir
ittihad meydana getirmeliyiz. Zeminimizi iftirak tohumlarýyla
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bezeyenlere göz açtýrmamalý ve kendi elimizle kendi sonumuzu
hazýrlamamalýyýz.
Rekâbet hissinin tahrik edilmesi, kavganýn teþvik edilmesi, yapýlan hizmetlerin semerelerinin burada beklenmesi, dâhilî sürtüþmelerin meydana getirilmesi, hâricî vuruþmalarýn körüklenmesi
ve muhabbet yerine adâvetle meþgul olunmasý gibi marazlarla
ma’lûl bir milletin yeniden dirilmesi acaba mümkün müdür?
Vifak ve ittifak, rüþte ermemize baðlý bir husus olup, Allah bir
gün onu da bu aziz millete nasip edecektir. Yeter ki biz,
Kur’ân’ýn o elmas düsturlarýna sýmsýký sarýlýp, vifak ve ittifak
için her gün dua edelim. Bütün müminlere hürmet ve muhabbetle kalplerimizi sonuna kadar açalým.
***
“Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiþ imânlý kardeþlerimizi baðýþla; kalplerimizde imân edenlere karþý hiçbir kin býrakma”. AMÝN…
Ramazan BÖLÜKBAÞI
Kasým 2005 / ÝZMÝR
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ÝLK SÖZ
Ýhlaslý olmanýn prensipleri anlatýlýrken “Kardeþlerinizin meziyetlerini þahýslarýnýzda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip
onlarýn þerefleriyle þâkirane iftihar etmektir.” deniliyor. Evet bu
yol, Kur’ânî ve Muhammedî (sallallahu aleyhi ve sellem) bir yoldur.
Güzel bir davranýþýný, rehber bir vasfýný gördüðümüz bir
Müslüman’ýn bu tarafýný takdirle yâd edip, Müslümanlar arasýnda bu güzel vasfýn yaygýnlaþmasýna çalýþmamýz gerekir. Nitekim,
Kur’ân-ý Kerim ve hadis-i þeriflerde, ashâb-ý kirâmýn bazen
umumi bazen de hususi meziyetleriyle sarih ve iþârî olarak
methedildiklerini görürüz. Bu cümleden olarak Kur’ân-ý Kerim
“Muhacirlerden ve Ensardan” (Ýslam’a girmekte) ilk önce geçenler ile bunlara güzelce tâbi olanlar... Allah onlardan razý olmuþtur, onlar da Allah’tan. (Allah) Onlara; altlarýndan ýrmaklar akan, içinde ebedi kalacaklarý cennetler hazýrlamýþtýr. Ýþte
büyük kurtuluþ budur.” buyurmaktadýr.
Fetih Sûresinin sonunda da Nebî’den (sallallahu aleyhi ve sellem) sonra ashâb-ý kirâm umûmî olarak takdir edilmiþ ve iþârî

olarak da “Nebî’nin maiyyetinde bulunan...” ifadesiyle Hz. Ebu
Bekir Sýddýk’a (radýyallahu anh) iþaret edilmekte, “Kâfirlere çok
þiddetli” ifadesiyle Hz. Ömer’e (radýyallahu anh) dikkat çekilmekte, “Çok þefkatli, çok merhametli” ifadesiyle Hz. Osman
(radýyallahu anh) hatýra getirilmekte, “Çok rüku, çok secde” vasfýyla da Hz. Ali (radýyallahu anh) anlatýlmaktadýr.
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Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de mutlak ve umûmî ifadelerle kendi cemaatini övmekte, sena etmektedir: “Ashâbým semadaki yýldýzlar gibidir. Hangisine iktida etseniz hidâyet bulursunuz.” ve
“Ashâbýma sövmeyin. Sizden birisi Uhud Daðý kadar altýn infak etse, onlarýn iki avuç ya da yarýsý kadar infak ettiði þeye denk olamaz.”
demektedir. Ayrýca O (sallallahu aleyhi ve sellem) her sahabîyi baþkalarýndan üstün yönleriyle ele almýþ ve bu meziyetleriyle iftihar etmiþtir. Nitekim “Fâtýma Cennet kadýnlarýnýn ulusudur.”, “Ey Cafer gerek hilkatinde gerek ahlâkýnda bana benzersin.” ve “Her nebînin bir
havarisi vardýr. Benim havarim de Zübeyr’dir.” buyurmuþtur.
Efendimiz çok sevdiði Hz. Talha’yý göremeyince “Ne oldu ki ben
o melih, fasih dostumu göremiyorum.” demiþ, “Her peygamber
ümmetinin güvendiði bir kimse vardýr. Ey Muhammed ümmeti,
bizim mûtemedimiz de (hâsseten) Ebu Ubeyde ibn Cerrah’týr.”
buyurmuþ, Hz. Hasan için “Allah’ým ben bunu seviyorum sen de
sev.” diye dua etmiþ ve Abdullah bin Ömer hakkýnda da “O, muhakkak Allah’ýn kulu ve salih bir insandýr.” diyerek sena etmiþtir.
Ýþte Kur’ân ahlâký ve iþte Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ahlâk-ý âlîyeleri! Her müminin diðer müminlerin meziyetle-

riyle iftihar etmesi ihlâsýn gereði, ittihat ve ittifakýn en büyük vesilesidir. Belki mümin baþkalarýnýn meziyetlerinin neþri, kendi
meziyetinin ise ihfasý için gayret göstermelidir. “Meziyetin varsa
hafâ turabýnda kalsýn ta neþv u nema bulsun.”
Birbirinin meziyyetinin nâþiri olma, müminleri cemaat olarak
ehl-i velâyet hâline getirebilir. Yapýlan her iþ kerametvâri olacak,
ama kerametin kimde olduðu belli olmadýðýndan her fert ehl-i keramet mertebesinde görülecek, nazar-ý hürmeti birbirine çekecektir.
Ýnsanlarýn ve gelecek nesillerin nazarýnda hüsnümisal bir topluluk
olunacak, gelecek nesiller de o topluluðun arkasýndan gidecektir.
Bütün inanmýþlarýn ashâb-ý Resûlullah’ýn arkasýndan gitmesi
onlarýn meziyyetlerinin nazarýmýzda bayraklaþtýrýlmasýndandýr.
Yani “Ashâbým yýldýzlar gibidir. Hangisine tabi olursanýz hidâyet
bulursunuz.” nebevî tevcihindedir. Kardeþlerimizin meziyyetlerinin
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nâþiri olmakla, biz de semâvî bir cemaat gibi olacaðýz ki arkadan gelenler bizi büyük görecek ve arkamýzdan gelebileceklerdir. Yoksa
kusurlar görülerek anlatýlýrsa, kusurlarýn nâþiri ve münekkidi
olunursa, inanmýþ topluluk olarak bir çözünme söz konusu olacak,
kalpler telif edilemeyecektir. Durum böyle olduðundan, gelecek
nesillere örnek teþkil etme söz konusu olmayacak ve onlar gidip,
kendilerine baþka büyükler arayacaklardýr.
Ýnsan, kendini beðeniyor ve seviyorsa baþkalarýný sevemez.
Böyle bir insan baþkalarýný daima kusurlu görüp, suizan yapar.
Suizan ise tecessüse, tecessüs de gýybete götürür. Gýybet yapan bir
topluluk da manen felç olduðundan ayakta duramaz. Zira tenkit ve
gýybet sa’ye þevki kýrar, istidatlarý atalete uðratýr. Bu ise potansiyel
hayýr enerjisini muattal hâle getirmektir. Ve kiþinin kendi bindiði
dalý kesmesidir, bundan dolayý her mümin, mümin kardeþinin diðer insanlarýn nazarýnda sevimli hâle gelmesini bir vazife bilmelidir. Belki bu vazife en büyük ve en mühim vazifelerden birdir.
Müslümanlarýn meslek, meþrep ve mezaklarýnda, birbirinin
meziyetlerinin nâþiri olmalarý, onlarýn faziletlerini kendilerinde
bilmeleri, kusurlarýný da setretmeleri, Ýslam dünyasý çapýnda
vahdeti temin edecektir. Vâhid ve Ehad olan Hz. Allah’a vahdetimizle kendi vahdetimizi bulma yoluna girmiþiz demektir.
Akýllý insan her þeyin iyi tarafýný görür, iyi deðerlendirir, daha da iyi olma gayretinde bulunur.
“Güzel gören güzel düþünür. Güzel düþünen hayatýndan lezzet alýr.” Güzel görelim, güzel düþünelim. Güzel müminler olalým. Güzeli temsil etme ufkuna yükselelim. Cemil olan Allah
(celle celâluhu) da bizim bu güzelliðimize lütuflarda bulunsun.
Bütün bir ümmet olarak bu ufka varmamýz temennisiyle.
***
Necdet ÝÇEL
Kasým 2005 / ÝZMÝR
necdet@necdeticel.com
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Birinci Bölüm
GÝRÝÞ

“Cemaatta vahid-i sahih olmazsa cem’ ve zam; kesir darbý gibi küçültür. Ýnsanlarda sýhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa ziyadeleþmekle küçülür, bozuk olur, kýymetsiz olur...”1
Cemaat; fikir, his ve heyecan birliði kurabilmiþ, dava ve gaye
birliði tesis etmiþ ve büyük bir ideal etrafýnda toplanmýþ kimselere denir. Cemaat olmasý için bedenlerin bir araya gelmesi þart
deðildir. Ama yukarýdaki þartlara baðlý olarak, bedenler de bir
araya gelirse nurun alâ nur olur.
Buna karþýlýk fikir, his ve heyecan birliði, dava, gaye ve ideal
birliði kuramamýþ insanlarýn bedenleri bir araya gelse de bunlara cemaat denmez. Bunlara kitle, sürü veya güruh denir. Onun
için Ýslam’da kitle deðil, cemaat söz konusudur.
ÝSLAM CEMAAT DÝNÝDÝR

Ýslam cemaat dinidir. Bizler fert olarak Allah’a kulluk yaparken bile, namaz içinde “...yalnýz Sana ibadet eder, yalnýz Senden
medet umarýz.”2 derken “...yalnýz Sana ibadet eder ve yalnýz Senden medet umarým.” demiyoruz. “Biz” deyince; Kâbe merkeziyeti etrafýnda þu anda halka hâlinde ibadet edenlerden, dýþa doðru
dairevî olarak geniþleyen yeryüzünde Hz. Adem’den (aleyhisselâm) bugüne ne kadar kulluk yapan muvahhidîn varsa tamamýný kastediyoruz.
Yine “Hiçbir þey yoktur ki O’na hamd ile tenzih etmesin.”3
âyetinin de sarahatiyle her þey Allah’ý tesbih etmekte ve O’na
ibadet etmektedir. Kâinatta bulunan bütün varlýklar düzenli bir
1
2
3

Bediüzzaman Said Nursi, Mektûbat, 459
Fatiha sûresi, 1/5
Ýsrâ sûresi, 17/44
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hareket ile Allah’ý tesbih ederler. “Na’büdü: Biz ibadet ederiz.”
derken bütün bunlarý kastediyoruz. “Biz” deyince “Ben” de
içindedir. “Ben”im içimde trilyonlarca hücre ve her hücrede binlerce atom var. “Biz” deyince, zahirde küçük olan ve haddizâtýnda büyük bir âlem olan “ben”deki hüceyrat ve zerrat ordusunu
kastediyoruz. “Ben”de binlerce hissiyât ve letâif vardýr. Onlar da
Allah’a kulluk yapmakta ve yardýmýný Allah’tan istemektedirler.
Ýþte namaz içinde þahsen kulluk yaparken bile bütün bunlarý
kastederek “Ben” demiyor da “Biz” diyoruz.
Netice itibariyle; Ýslam cemaat dinidir. “Allah’ýn rahmet ve
inâyeti cemaatle beraberdir.”4
Öyleyse müminlere düþen cemaat hâlinde hareket etmektir.
ESKÝ ASIRLARLA BU ASRIN MUKAYESESÝ

Bediüzzaman Hazretleri bu mevzunun ciddiyetini þu tespit ve
ölçülerle ifade etmektedir:
“Eski zamanlarla þimdiki zaman arasýnda mühim farklar vardýr:
1. Eski zamanda Ýslam’a hücum fertlerden geliyordu,
2. Fertlerin cehaletinden kaynaklanýyordu,
3. Ýslam’ýn usulüne deðil teferruatýna hücum vardý.
Halbuki günümüzde:
1. Hücum fertlerden deðil, kitlelerden geliyor. “Küfür tek bir
millettir.” fehvasýnca küfür bir millet olmuþ, Ýslam’a hücum ediyor.
2. Þu anda Ýslam’a hücum cehaletten deðil, fenden, felsefeden, ilimden ve ilim mahfillerinden geliyor.
3. Günümüzde Ýslam’ýn teferruatýna deðil, imana, imanýn rükünlerine ve Ýslam’ýn esaslarýna hücum ediliyor.5
Binâenaleyh, hangi cephelerden Ýslam’a hücum ediliyorsa, bizim de o noktalarda tahþidat yapmamýz, cepheyi güçlendirmemiz
gerekmektedir.
4
5

Tirmizî, Fiten 7, 4/466, H. No: 2168; Nesâî, Tahrim 6,
Bediüzzaman Said Nursi, Hutbeyi Þamiye, 7-18
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Eskiden Ýslam’a hücum fertlerden geldiðinde, Ýslam bünyesindeki Abdülkâdir-i Geylânî, Ýmam-ý Rabbânî ve Ýmam-ý Gazâlî
gibi harika zâtlar, bu fertlere mukâbele edip, onlarý susturup, iknâ ve ilzâm edebiliyorlardý. Ama þu anda küfür bir þahs-ý manevî olarak, bir millet hâlinde Ýslam’a hücum ediyorsa böyle bir
dönemde fertlerin þahsî dehasýyla, mukâbeleleriyle Ýslam müdafaa ve muhafâza edilemez. Ancak, Müslümanlarýn bünyesinden
cemaat hâlinde ortaya çýkmýþ bir þahs-ý manevî, küfrün þahs-ý
manevîsine karþý galebe çalabilir, muvaffak olabilir.
Bunu Kur’ân-ý Kerim’deki þu âyete dayandýrmak mümkündür :
“Düþmanlara karþý gücünüz yettiði kadar kuvvet hazýrlayýn.
Savaþ atlarý yetiþtirin ki bu hazýrlýkla Allah’ýn düþmanlarýný, sizin düþmanlarýnýzý ve onlarýn ötesinde sizin bilemeyip de, ancak
Allah’ýn bildiði diðer düþmanlarý korkutup yýldýrasýnýz…”6
Bu âyette düþmana karþý kuvvet hazýrlama emri oldukça dikkat çekicidir. Yani; düþman hangi noktalardan hücum ediyorsa,
o noktalarda kuvvet, güç toplama emri. Binâenaleyh, düþman
ilimle hücum ediyor, bizler ise cehaletle mukâbele ediyorsak,
maðlubiyeti baþtan kabuk ediyoruz demektir.
Düþman erkan-ý imaniyeye hücum ederken, Ýslam’ýn teferruatýný anlatmak ve ikame etmeye çalýþmak da hiçbir zaman baþarý
getirmeyecektir.
Bu âyetin emrine imtisalen, küfrün bir millet hâlinde hücum
ettiði bir dönemde müminler de kendi aralarýnda vahdet ile vahid-i sahih meydana getirip, küfrün þahs-ý manevîsine karþý
mukâbele etmelidirler ki, lütf-u ilâhi ile muvaffak olunabilsin.
VAHÝD-Ý SAHÝH NEDÝR?

Vahid-i Sahih: Sýhhatli bir birlik, müminlerin birbirlerini
sevmeleri, kalpten kalbe yol bulabilmeleri, te’lif-i kulûb içinde
olabilmeleridir.
6

Enfâl sûresi, 8/60
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Cem’: Cemaatin kendi içinde çoðalmasý.
Zam : Cemaatlerin çoðalmasý.
Vahid-i sahih olmazsa, cem ve zam, kesir darbý gibi cemaatleri küçültür. Kesirli sayýlarý çarptýðýmýz zaman rakam zahiren
büyür, ama hakikatte küçülür. Mesela; sýfýr tam onda üç ile sýfýr
tam onda üçü çarptýðýmýz zaman sýfýr tam yüzde dokuz olur. Rakam büyümesine karþýlýk deðerinde düþme olur.
Binâenaleyh, Müslümanlarýn aralarýnda birbirlerine
kenetlenmiþ tuðlalardan örülü bir bina gibi sýhhatli bir birlik
yoksa, bunlarýn kendi içinde çoðalmasý, zahiren çoðalma olsa bile aslýnda kýymetten düþme demektir.
Onun içindir ki vahid-i sahih olarak çoðalmaya dikkat
edilmelidir. Aksi takdirde büyüme deðil küçülme olacaktýr.
Demek ki vahdetin olabilmesi için iki þart vardýr:
Birincisi: Fikrî, kalbî, rûhî ve manevî sýhhat.
Ubudiyette zaaf varsa, manen bozukluk vardýr. Bu durumda
vahdet mümkün olmayacaktýr.
Ýkincisi: Ýstikamet.
Zikzaklar içinde atýlan adým tekrar geri alýnýyor, bugün denilenler yarýn unutuluyor ve her gün ayrý bir renge giriliyorsa
vahdet olamaz.
NÝFAK VE ÞÝKAKIN ZARARLARI

Vifak ve ittifak öncelikle aleyhte olmamakla temin edilmeye
çalýþýlýr. ‘Uhuvvet Risalesi’ tamamýyla birlik ve beraberliðe götüren prensiplerle doludur. Þöyle ki “Müminlerde nifak ve þikak,
kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik, inat ve hased, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet-i kübra olan Ýslamîyetçe ve hayat-ý
þahsiyece ve hayat-ý içtimâîyece ve hayat-ý manevîyece çirkin ve
merduttur; muzýr ve zulümdür. Ve hayat-ý beþeriye için zehirdir.
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Þu hakikatin birçok vücuhundan birinci vechini beyan ederiz:
Hakikat nazarýnda zulümdür.
Ey mümine kin ve adavet besleyen insafsýz adam! Nasýl ki sen
bir gemide veya hanede bulunsan, seninle beraber dokuz masum
ile bir cânî var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalýþan bir
adamýn, ne derece zulmettiðini bilirsin. Ve zalimliðini, semavata
iþittirecek derecede baðýracaksýn. Hatta bir tek masum, dokuz
cânî olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batýrýlamaz.
Aynen öyle de sen, bir hane-i Rabbaniye ve bir sefine-i ilâhiye olan bir müminin vücudunda, iman ve Ýslamiyet ve komþuluk
gibi dokuz deðil belki yirmi sýfat-ý masume varken, sana muzýr
olan ve hoþuna gitmeyen bir cânî sýfatý yüzünden ona kin ve adavet baðlamakla o hane-i maneviye-i vücudun manen gark ve
ihrakýna, tahrip ve batmasýna teþebbüs veya arzu etmen, onun
gibi þeni’ ve gaddar bir zulümdür.”7
Biz müminlerin aleyhinde olamayýz. Ýman gibi masum bir sýfata sahip müminin sair sýfatlarý çirkin de olsa veya bizim meslek, meþreb ve fikirlerimize uymasa da hiçbir zaman aleyhinde
konuþamayýz.
“Adalet-i Mahza’yý ifade eden “Hiçbir kimse baþkasýnýn günahýný yüklenemez.”8 âyetinin sýrrýna göre bir müminde bulunan cânî bir sýfat yüzünden, sâir masum sýfatlarý mahkûm etmek
hükmünde olan adavet ve kin baðlamak, ne derece hadsiz bir zulüm olduðunu ve bahusus bir müminin fena bir sýfatýndan darýlýp, küsüp, o müminin akrabasýna (veya meslek-meþrebine) adavetini teþmil etmek, “Doðrusu insan çok zâlîmdir.”9 siga-i mübalaða ile gayet azim bir zulüm ettiðini hakikat ve þeriat ve hikmet-i Ýslamîye sana ihtar ettiði hâlde; nasýl kendini haklý bulursun, ‘Benim hakkým var’ dersin?”10
7
8
9
10

Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, 251
Fâtýr sûresi, 35/18
Ýbrahim sûresi, 14/34
Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, 252
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Bütün bunlar ne mühim tespitler, tavsiyelerdir. Sevemiyor,
ittifak edemiyorsak, en azýndan aleyhinde konuþmamak, ihtilâfa
düþmemek, ihtilâfý iftiraka dönüþtürmemek için kâfî ve vafî ilaçlardýr.
Bediüzzaman kendisinin aleyhinde konuþanlarýn aleyhinde
konuþmamýþ, bilakis hep kendi nefis muhasebesiyle meþgul olmuþtur.
Rahmetli Bayram Yüksel Aðabey naklediyor: Isparta’da bir
vaiz veya imam kürsüde veya minberde o günkü þartlarda hangi
saiklerle bilemiyoruz, Üstadýmýzýn aleyhinde konuþuyor. Bayram Abi de üstadýna olan muhabbetinden dolayý o hatibin hakkýnda içinden kötü þeyler geçiriyor. Fevrî bir harekete girmiyor.
Sonra gelip durumu üstadýna anlatýyor. Ne yapmasý lâzým geldiðini soruyor ve ne buyurursa yapacaðýný söylüyor. Emir bekliyor. Üstadý ona: “Kardeþim onlar hoca. Onlar öbür âlemde kendilerini kurtaracak bir âyet, bir hadis bulurlar. Gel, biz ümmîyiz,
biz kendi günahlarýmýzla meþgul olalým.” diyor.
Evet, Bediüzzaman’ýn bütün ifadelerinde vahdete davet edici
ve vahdete götürücü, birlik ve beraberliði temin edici prensipler
görülür. Hem de sýradan bir kardeþliðe, birlik ve beraberliðe davet deðil, Halîliye makamýnda “îsâr” ufkunda bir kardeþliðe davettir. Vahîd-i sâhîh üzerinde ýsrarla durulmaktadýr.
Birlik ve beraberliðimizin teþekkül edebilmesi için gerekli
hususlarý farklý açýdan -ileride- prensipleriyle anlatýp kaleme
alacaðýz. Ama en baþta ‘Uhuvvet Risalesi’nin iyi okunmasý ve
‘Ýhlas Risaleleri’nin çok iyi hazmedilmesi elzemdir.
EY ÂLEM-Ý ÝSLAMÎ! HAYATIN ÝTTÝHATTA

Üstad Bediüzzaman Lemaât adlý eserde, âlem-i Ýslam’ýn hayata mazhar olup, ayaða kalkabilmesinin en mühim yolunun ittihad olduðunu anlatýr: “Ýslamiyet, selim ve müsâlemettir: Dahilde niza’ ve husumet istemez.”
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Bütün inananlar kendi arasýnda silm, hilm ve müsâlemet
içinde olacaklar. Anlaþacak, uzlaþacak, sulh ve sükûnet içinde
bulunacaklardýr. Menfice, tahribe dönük hareket olmayacak,
müsademe edilmeyecek, belki yardýmlaþmaya ve tamire dönük
gayret sarf edilecektir. Dahilde ve beyne’l-Ýslam asla niza’, kavga, husûmet olmamalýdýr. Ýslamî hayatýn olmasý buna baðlýdýr.
Ýslamî bir hayata mazhar olabilmenin þartý ittihattýr, vâhid-i
sahihtir. Eðer inanmýþlarýn arasýnda vahdet yoksa, her bir fert,
her bir Müslüman, Abdulkâdir-i Geylânî makâmýnda velâyeti
temsil etse de, yine Allah bize ‘hayat’ bahþetmeyecektir. Hayatýmýz ittihattadýr. Buradaki ittihadýn yolu da þudur: “Ger ittihat istersen” düsturun bu olmalý: “HÜVEL HAKKU” yerine “HÜVE
HAKKUN” olmalý. “HÜVEL HASEN” yerine “HÜVE AHSEN”
olmalý. Her müslim kendi meslek, mezhebine: “Ýþte bu haktýr,
baþkasýna iliþmem. Baþkalarý güzelse, benimki en güzelidir.” demelidir, “Budur hak, baþkalarý bâtýldýr. Yalnýz benimkidir güzeli; baþkalarý yanlýþtýr, hem çirkindir.” dememelidir.
Zihniyet-i inhisar, hubb-u nefisten geliyor; sonra maraz oluyor, niza’ ondan çýkýyor.’11
Ýhtilaflarýn sebebine dikkat çekilip, hastalýk teþhis edilmiþ,
tedavisi, ilacý tespit ve tavsiye edilmiþtir. Baþkalarýnýn mezhep,
meþrep ve fikirlerinin de güzel olabileceðini kabullenmek lazýmdýr. Benimki daha güzel denilebilir. Zâten daha güzel denilmese
o yoldan gidilmez. Ama sadece benimki güzel denilmemelidir.
Ýslam dünyasýnda, farklý meslek, meþrep ve cemaatler sadece
bu prensibe riâyet etse, birlik ve beraberliðin oluþmasý için
yeterli olacaktýr.
“Ben olmazsam olmaz, ille de bulunmam lazým.” sözü tam bir
Firavun sözüdür. Müminin, cemaatin vâhid-i sahihi, Ýslam dünyasýnýn birlik ve beraberliði için, orada bulunmasý ahengi bozuyorsa, mümin kendini azletmelidir. Feragat ruhunu yaþatmalý11

Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, 698
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dýr. Bu mevzuda örnek olmalýdýr. Bugün Ýslam dünyasýnýn ve
milletimizin, isbat-ý vücut yapanlardan daha ziyade, kendini azledebilen, hafâ turabýnda kalmayý tercih eden, feragatýn altýn
prensibini iþleten yiðit oðlu yiðit insanlara ihtiyacý vardýr.
VAHDETÝN TESÝSÝNDE VE YÜKSELÝÞLERDE,
FERAGAT ESAS OLMUÞTUR

Kuruluþlarda ve yükseliþlerde feragat esas olmuþtur. Yýkýlýþ
ve çöküþlerde ise, iddialar ve isbat-ý vücudlar asýl olmuþtur.
Ýþte þanlý Osmanlý... Bir âbide devlet olarak kurulup, çadýrdan, muhteþem altý asýrlýk büyük imparatorluða giderken, o ulu
çýnarýn köklerinde feragatý görüyoruz.
Bilindiði gibi Osman Gazi, Ertuðrul Gazi’nin küçük oðludur
ve aðabeyleri vardýr ki, bey olma hakkýna sahiplerdir. Ancak babalarýnýn ve çevrenin isteðine rýza göstermek durumunda kalmýþlardýr. Amcasý Dündar Bey ve diðer bazýlarý muhalefet etmek
istemiþse de etraftan fazla destek bulamamýþlardýr. Keza Osman
Gazi öldükten sonra, Orhan Gazi ve Alaaddin Bey kardeþler arasýnda birbiri lehine tahttan feraget etmek istemeleri ve bu isteðin Türk göçebe hâkimiyet hukuku töresi aþýlarak uygulamaya
konulmasý, dayanýþmada ýsrar ve devamlýlýðýn çok canlý bir abidesi olmuþtur. Mesela, istiþâre mahiyetli bir toplantýda Alaaddin
Bey, kardeþine hitaben:
- Bizim taksim edecek bir þeyimiz yok. Bu vilâyetin bir çobana ihtiyacý var... deyince Orhan Gazi:
- Gel gardaþ! O çoban sen ol! derse de Alaaddin Bey feragat
göstererek:
- “Atamýzýn dua ve himmeti seninledir. Saðlýðýnda atamýzýn
askeri sana koþmuþtu, þimdi çobanlýk da senin olmalý!” der.
Rivayete göre, kendisi yaþça büyük olduðu ve töreye göre baþa geçmesi gerektiði hâlde, hakkýndan feragat ederek hüküm-
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darlýðý kardeþine býrakmýþtýr. Ýleride taht etrafýnda þehzade, amca-yeðen kavgalarýnýn ortaya çýkmasýna ve devlete-millete zarar
vermesine sebep olan bu durum kuruluþ döneminin husûsiyetini yansýtmasý açýsýndan kayda deðer bir noktadýr.12
Orhan Gazi’nin de iki oðlu vardýr: Süleyman ve Murat. Hak
Süleyman’da olduðu hâlde, kardeþi Murat lehine hakkýndan feragat etmesi Osmanlý’nýn kuruluþ döneminde, feragatýn altýn
prensibinin ne müthiþ iþlediðini göstermektedir.13
Geçmiþi bu nevi þanla ve þerefle dolu necip milletimizi ve
Ýslam dünyasýný ayaða kaldýrabilecek en önemli çare birlik ve
beraberliði tesistir. Aramýzda bu vahdeti temin edemezsek, her
birimiz kerametlere mazhar olup, sabah namazlarýmýzý kerametvârî olarak Kâbe’de kýlsak, yine de Allah bizi muvaffak etmeyecektir. “ Tevfik-i Ýlahinin mühim bir sebebi vifaktýr.” gerçeði,
hükmünü her zaman icra edecektir.
BU ÜMMETÝN EN BÜYÜK ÝMTÝHANI, KARDEÞÝN
KARDEÞLE OLAN ÝMTÝHANIDIR

Ümmet-i Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) en çetin
imtihaný; kardeþin kardeþle imtihanýdýr. Her fert ve her ümmetin bir belasý ve imtihan þekli vardýr. Eski ümmetler semâvî ve
arazî musibet ve bela ile helak olmuþlardýr. Ancak, Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetinin imtihaný kardeþin
kardeþle, müminin müminle imtihaný þeklinde olmuþtur.
Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) bir âyet nazil oldu:
“De ki: O size tepenizden, yahut ayaklarýnýzýn altýndan azap
göndermeye, yahut sizi gruplar hâlinde birbirinize katýp kiminize kiminizin hýncýný tattýrmaya kâdirdir. Bak âyetleri nasýl tekrar
ediyor, türlü türlü ifade ediyoruz ki onlarý anlasýnlar.”14
12
13
14

Dr. Hüseyin Algül, Bir Fazilet Devletinin Kuruluþu, 7-8
Ahmed Aþýkpaþazade, Tevarih-i Al-i Osman'dan Aþýkpaþazade Tarihi, 41-50
En’âm sûresi, 6/65
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Ýlk bela, üstten azap, yýldýrým düþmesi, taþ yaðmasý, tufan olmasý gibi âfât-ý semâvîyedir.
Ýkincisi; “ayaklarýnýn altýndan” maksat, zelzele olmasý, hasf;
yani yer göçmesi, su ve ateþ çýkmasý gibi âfât-ý arzýyye hakkýnda
zahirde olan beladýr.
Âyette geçen üçüncü beladan maksat ise; ‘þiya’ kelimesi ile
ifade edilmiþtir. Þiya’, þia kelimesinin çoðuludur. Þiya’, birbirinin arkasýndan giderek bir emire veya reise taraftar olan fýrka
demektir. Allah sizi þia þia gibi birbirinize geçirmeðe, yani her
biri bir reise taraftar olmuþ ve muhtelif hevalara ayrýlmýþ, muhtelif fýrkalara parçalayýp birbirinizle çarpýþtýrmaya, ve bazýnýza
diðer bazýnýzýn katil ve saire gibi be’s-ü þiddetini acý acý tattýrmaya Kâdirdir. Ve bunlara Kâdir olan ancak O’ dur.”15
Bu âyetin nüzülünden sonra Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) anlatýyordu ki, âyette geçen ilk iki bela, daha önceki peygam-

berlerin ümmetlerine aitti. Üçüncü bela ki; kardeþin kardeþle
imtihaný, bu da kendi ümmetinin imtihaný için geçerli olacaktý.
Efendimiz bu hususta Allah’a çok yalvardý.
EFENDÝMÝZ’ÝN KABUL OLMAYAN TEK DUASI

Âmir b. Sa’d babasý Sa’d b. Ebi Vakkas’tan rivayet ediyor:
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir gün yayladan geldi. Benî
Muaviye’nin mescidine uðradýðý vakit, içeri girerek, orada iki
rekât namaz kýldý. Onunla birlikte biz de kýldýk ve Rabbine uzun
uzun dua etti. Sonra bize döndü ve þöyle buyurdu:
“Rabbimden üç þey istedim. Bana ikisini verdi. Birini vermedi. Rabbimden ümmetimi açlýkla helak etmemesini istedim, onu
bana verdi. O’ndan ümmetimi suda boðmakla helak etmemesini
diledim, onu da verdi. Felâketlerini kendi aralarýnda vermemesini diledim, bunu vermedi.”16
15
16

Elmalý Hamdi Yazýr, Hak Dini Kur’ân Dili, 3/1952-1953
Müslim, 4/2215, H.No:19-20
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Ýbn Abbas’tan gelen bir rivayette ise: “De ki; üstünüzden ve
altýnýzdan size azap göndermeye, sizi fýrka fýrka yapýp kiminizin
hýncýný kimine tattýrmaya Kâdir olan O’dur.” âyeti nazil olunca;
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) kalkýp abdest aldý, sonra þöyle buyurdu: “Ey Allah’ým! ümmetime üstlerinden ve altlarýndan azap gönderme. Onlarý fýrka fýrka bölme. Kiminin hýncýný kimine tattýrma.” Ravi þöyle devam eder: “Cibril geldi ve dedi
ki: Ey Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) muhakkak Allah
Teâlâ senin ümmetini; üzerlerinden ve altlarýndan azap ile azaplanmaktan korumuþtur.”17
Abdullah Ýbn Mesud bir mecliste –veya minberde- þöyle diyordu: “Ey insanlar! Uyanýn; size mutlaka bir musibet gelecektir.” Allah Teâlâ: “De ki: Üstünüzden ve altýnýzdan size azab göndermeye Kâdir olan O’dur.” buyuruyor. Þâyet gökten size azab
gelseydi, sizden hiçbirinizi býrakmazdý. “Altýnýzdan size azab
göndermeye Kâdir olan O’dur.” buyuruyor. Þâyet yer batsaydý,
sizi helak eder ve sizden hiç kimse kalmazdý. “Sizi fýrka fýrka yapýp kiminizin hýncýný kimine tattýrmaya Kâdir olan O’dur.” buyuruyor. Uyanýn, muhakkak ki bu üç belanýn en kötüsü sizin baþýnýza gelmiþtir.18
ÞEFKATLÝ NEBÎ’NÝN ÜMMETÝNE ETTÝÐÝ DUALARI

Ümmetinin elemiyle müteellim, lezzetleriyle mütellezziz
olan Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem), ümmetinin tefrika endiþesiyle daðidar olmuþ, üzülmüþ, aðlamýþ ve pek çok defa Rabbine müracaat etmiþ, dua dua yalvarmýþtýr. Bu husustaki
duasýnýn kabul olmayýþý kim bilir O’nu ne kadar üzmüþtür ve
belki hâlâ kabrinde ney gibi inlemesine ve aðlamasýna sebebiyet vermektedir.
Resûlullah’ýn (sallallahu aleyhi ve sellem) duasýnýn bereketiyle,
Allah Teâlâ Hazretleri O’nun ümmetine umûmî kýtlýk vermemiþtir.
17 Ýbn Kesir, Tefsir, (Çeviri: Dr. Bekir Karlýða-Dr. Bedrettin Çetiner), 6/2679
18 Ýbn Kesir, Tefsir, (Çeviri: Dr. Bekir Karlýða-Dr. Bedrettin Çetiner), 6/2681

33

Vahdet Ruhu

Bazý yerlerde zaman zaman kýtlýk olmuþsa da umûmî Ýslam beldelerine nispetle bunun ehemmiyeti yoktur. Âyetin sarih ve iþârî manalarýyla Efendimiz’in ümmetinin baþýna semâvî ve arâzî musibet
gelirse Allah onlarý Lut kavmi, Ad kavmi vs. gibi toptan helak etmeyecektir.
Ýmam-ý Gazâlî bu nükteye iþareten diyor ki: “O gemide seyahat eden seyyahlar ne mutlu, ne bahtiyardýr ki, o geminin kaptaný Hz. Muhammed’dir (sallallahu aleyhi ve sellem).” Geminin kaptaný hatýrýna Allah, bu gemiyi batýrmayacaktýr. Ama âyette bir
üçüncü beladan bahsedilmektedir. Allah Teâlâ Resûl-i Ekrem’in
(sallallahu aleyhi ve sellem) üçüncü dileðini kabul etmediði için,
Ýslam âlemi asýrlar boyunca kendi aralarýnda zuhur eden büyük
bir felâketle yüz yüze gelmiþtir. Bu felâket tefrikadýr. Allah Teâlâ
Müslümanlara; “…bölünüp ayrýlmayýn,…”19 buyurduðu hâlde,
Müslümanlar bu emrin tam tersine hareket etmiþ, bu sûretle parçalana parçalana kuvvetten düþmüþlerdir.
Ümmet-i Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) en çetin
imtihanýdýr: Kardeþin kardeþle, müminin müminle olan imtihaný. Ýslam’a hizmet edenlerin yine Ýslam’a hizmet edenlerle
imtihaný. Bu, olmayacaðý müjdelenen diðer iki belâdan ve imtihandan daha þiddetli bir bela ve imtihandýr. Ýnsan, ilk iki bela
ile ölürse ma’sum ve mazlum olarak ahirete gidecek, onlarýn
günahlarý affolunacaktýr. Ýmaný varsa þehit olabilecektir. Bu fitne ve tefrika belasý öyle bir beladýr ki, insanýn sevaplarýný da
alýp götürmektedir.
Müminin müminle olan imtihaný öyledir ki, hem dünyada
kaybettirir hem de ahirette. “Dünyayý da ahireti de kaybeder..”20
tokatýnýn yenmesine sebep olur.
Þu âyetler, birbirimizle imtihan olacaðýmýza dairdir:
19 Âli Ýmran sûresi, 3/103
20 Hac sûresi, 22/11
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“O’dur ki sizi dünyada halifeler yapmýþ ve verdiði nimetlerle
sizi denemek için kiminizi kiminize üstün kýlmýþtýr...”21 âyetiyle
buyuruluyor ki, kendi katýnda bir hikmetten dolayý sizleri, renk,
þekil, görünüþ, iyilik-kötülük, huy, makam, ses, servet, þöhret,
ilim, ve rýzýklarda derece derece kýlmýþtýr.
Baþka âyetlerde de þöyle buyrulmaktadýr: “…Hâlbuki bu dünya hayatýnda onlarýn maiþetlerini aralarýnda taksim eden, bir
kýsmýný diðer kýsmýn çalýþtýrmasý için, kiminin derecesini kimine üstün kýlan biziz...” 22, “Bak nasýl dünyada onlarýn kimini kimine üstün kýldýk. Elbette ahirette eriþilecek daha büyük mertebeler, kazanýlacak daha yüksek faziletler vardýr.”23
Allah’ýn bizi birbirimizle imtihan etmesi en çetin imtihan þeklidir. Birini bir yerde müdür yapar, diðerini onun emrinde memur
yapar, böylece her ikisini birbirleriyle imtihan eder. Bazýmýza servet verir patron yapar, diðerimizi onun emrinde iþçi yapar öyle imtihan eder. Bazýmýzý muttakî yapar, bazýmýzý beþerî zaaflarýmýzýn
esiri yapar, o þekilde imtihan eder. Netice itibariyle bizi çok aðýr
þartlarla birbirimizle sýnar, sýnýyor, sýnayacak. Ýþte Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu çetin imtihandan ümmeti adýna korkmuþ, bu yüzden Allah’a dua dua yalvarmýþ ve Allah’ýn kendi duasýný kabul buyurmadýðýný da bizzat kendileri ifade etmiþlerdir.
SAFFET VE VAHDET MÜNASEBETÝ

Beþer Hz. Adem’le bir saffet devrini yakaladý. Hz. Adem safiyyullahtýr. Allah (celle celâluhu) kâinatý çalkaladý çalkaladý, onun
hülasasýndan, kaymaðýndan Hz. Adem’i yarattý. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), “Allah Ademi yeryüzünün ediminden yarattý.”24 buyurdu. Allah Hz. Adem’e Safiyyullah dedi. Yoðurdun
çalkalanmasý sonucunda kaymak meydana geldiði gibi, yeryüzü21
22
23
24

En’âm sûresi, 6/165
Zuhruf sûresi, 43/32
Ýsrâ sûresi, 17/21
Taberi, Câmiu’l Beyan an Te’vili Ayil’l-Kur’ân, 1/160
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nün çalkalanmasýyla da Safiyyullah Hz. Adem meydana geldi.25
Onda saffet vardý. Oðullarýnda da müthiþ bir vahdet vardý. Saffet dönemlerinde daima vahdet, birlik beraberlik meydana gelir.
Bir cemaat hangi nisbette saffeti yakalarsa o nisbette vahdetini
temin eder. Vahdetle saffetin sýmsýký münasebeti vardýr. Ne zaman ki beþer zaaf ve kaprislerinin esiri olmuþ, o zaman saffet bozulmuþtur. Ýçine ne miktarda farklý düþünceler girmiþse, o nispette vahdet de girmiþtir.
BEÞERÝYETE GÝREN ÝLK FÝTNE

Fakat, bu vahdet çok uzun sürmedi. En nihâyet Hz. Adem’in
iki oðlundan birinin diðerini öldürmesiyle fitne beþerin içine girmiþ oldu. O günden, son devre kadar da bu durum devam etti.
Beþeriyet ilk defa Kabil’in Habil’i “hýrs-ý sevab için” öldürmesiyle fitne girmiþtir.
Hz. Adem’in iki oðlundan birisinin diðerini öldürmesi þu
âyetle sabittir: “Onlara, Adem’in iki oðlunun gerçek olan haberini oku: Onlarýn her ikisi de birer kurban takdim etmiþlerdi de birininki kabul edilmiþ, öbürününki kabul edilmemiþti. Kurbaný
kabul edilmeyen, kardeþine: “Seni öldüreceðim.” dedi. O da Allah müttakilerden kabul buyurur.” dedi.”26
“Sebebiyet veren iþlemiþ gibidir.” fehvasý ile Kabil’den sonra
yeryüzünde kim kimi, haksýz yere öldürüyorsa, onun günahýnýn
bir misli Kabil’in günah defterine kaydolmaktadýr. Bu hususta,
Abdullah Ýbn Mesud’un naklettiði hadis-i þerif çok dikkat çekicidir: “ Bir kiþi zulümle öldürülürse, mutlaka onun kanýndan bir
miktarý Adem’in ilk oðlu üzerine olur. Çünkü öldürmeyi ilk kurallaþtýran odur.”27 Beþer, bu fitne çaðlayanlarýnda asýrlarýný geçirmiþtir.
25 Âli Ýmran sûresi, 3/33
26 Mâide sûresi, 5/27
27 Ýbn Kesir, Tefsir, (Çeviri: Dr. Bekir Karlýða-Dr. Bedrettin Çetiner), 5/2209
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EFENDÝMÝZ DÖNEMÝNDE YAKALANAN SAFFET
VE ULAÞILAN VAHDET

Ýnsanlýk, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) devrinde
zirve bir saffet dönemi yakalamýþtýr. Hz. Adem safîsinin de musaffasý ve mustafasý, Hz. Muhammed Mustafa’dýr. O’na bakan,
O’nda O’nu deðil, Allah’ýn tecelli ettiðini görecektir. Binâenaleyh
O, tertemiz bir cam gibi, arkasýnda Allah’ý gösteren bir Zât’týr. O
saffet devrinde ashâb-ý Resûlullah içinde îsâr makamýnda bir
vahdet meydana gelmiþtir. Meleklerin dahî gýpta edebileceði bir
vahdet. En nihâyet bu vahdet de çok uzun ömürlü olamamýþtýr.
HZ. ÖMER’ÝN ÞEHADETÝYLE ÝSLAM DÜNYASINA
ÇAÐLAYANLAR GÝBÝ AKAN FÝTNE

Hz. Ömer’in þehadetiyle Ýslam dünyasýna giren fitne, yine hadisin ifadesiyle, ortadan kalkmamýþ o günden bu güne kadar
çaðlayanlar gibi devam etmiþtir.
Hz. Ömer (radýyallahu anh), Emirü’l-Müminin olarak, hilafet
döneminde arkadaþlarýyla sohbet ederken, söz sözü açmýþ, çaðrýþýmlarla söz fitne bahsine gelmiþti.
Hz. Huzeyfe (radýyallahu anh) anlatýyor: “Hz. Ömer’in (radýyallahu anh) yanýnda idik. Bize: “Resûlullah’ýn (sallallahu aleyhi ve sellem) fitne hakkýndaki hadisi kimin hafýzasýnda?” dedi. Ben: “Ben
biliyorum!” dedim.
“Nasýlmýþ söyle bakalým!” dedi. Ben de anlattým:
“Resûlullah’dan (sallallahu aleyhi ve sellem) iþittim. Demiþti ki:
‘Kiþinin fitnesi ehlinde, malýnda, çocuðunda, nefsinde ve komþusundadýr. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i
ani’l-münker bu fitneye keffaret olur!”
Hz. Ömer (radýyallahu anh): “Bu fitneyi kastetmemiþtim. Ben
öncelikle denizin dalgalarý gibi dalgalanacak (bütün cemiyeti saracak) fitneyi kastetmiþtim!” dedi. Bunun üzerine ben;
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“Ey müminlerin emiri! O fitne ile sizin ne alakanýz var. Sizinle onun arasýnda kapalý bir kapý mevcut!” dedim.
“Bu kapý kýrýlacak mý, açýlacak mý?” dedi.
“Hayýr açýlmayacak, bilakis kýrýlacak!” dedim. Hz. Ömer (hayýflanarak):
“(Eyvah) Öyleyse ebediyen kapanmayacak!” buyurdu.
Ravi der ki: “Biz Huzeyfe’ye (radýyallahu anh) sorduk: ‘Hz.
Ömer bu kapýnýn kim olduðunu biliyor muydu?’
‘Evet’ dedi. ‘Yarýndan önce bu gecenin olacaðýný bildiði katiyette onu biliyordu. Ben hadis rivayet ettim, boþ söz, efsane anlatmadým.’
Huzeyfe’ye (radýyallahu anh) soruldu:
‘O kapý kimdir?’
‘Hz. Ömer’dir (radýyallahu anh)’ buyurdu.”28
Hz. Ömer (radýyallahu anh) hayatta ve ayakta olduðu sürece,
fitne, Ýslam dünyasýna girme imkâný bulamadý. O, bir kamet-i
bâlâ, saðlam bir kapýydý. Belli ki Hz. Ömer’in þehit olmasýyla o
kapý kýrýlacak ve böylece fitneler, Ýslam dünyasýna çaðlayanlar
gibi girecek ve bu kapý ebediyen kapanmayacaktý. Efendimiz’in
(sallallahu aleyhi ve sellem) saffetiyle yakalanmýþ bir vahdet de, çok
uzun ömürlü olamadý. Hz. Ömer’in þehadetiyle Ýslam dünyasýna
giren fitne, o devirden günümüze kadar devam etti geldi ve günümüzde de hâlâ devam etmektedir.
Ahirzamanda zuhur edecek “Ýkinci garipler” tarafýndan bu
fitnelerin bertaraf edilip yeniden bir vahdet tesis edileceðine
inanýyoruz. Ýkinci garipler bu vahdeti meydana getirmeliler ki
birinci gariplere benzemiþ olsunlar.

28 Müslim, Fiten 26; 4/2218
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ÝKÝNCÝ GARÝPLER VAHDETLERÝYLE YÜKSELECEKLER

Müslim-i Þerif’in iman kitabýnda Ebu Hureyre’den gelen
“Ýslam garib baþladý ve (günün birinde) tekrar baþladýðý gibi garib olacaktýr. Ne mutlu o gariblere!...”29 hadis-i þerifi vardýr.
Din, garib olarak zuhur etmiþ, garib bir cemaat de ilk dönemin baþlangýcýnda o dine sahip çýkmýþtýr. Din-i Ýslam ikinci defa garib olmaya avdet edecek, nihâyet-i Ýslam’da bir garib cemaat daha dine sahip çýkacak. Ýki garibe ne mutlu! Baþta ve sonda
sahabî vasýflý kutlu bir cemaat.
Sahabe-i kiramý sahabe yapan aralarýndaki vahdettir, kardeþliktir. Birlik ve beraberlik ruhudur. Muhtemelen âhirzamanda
gelecek olan o ikinci garibler cemaatinin arasýnda da böyle bir
vahdetin olacaðý iþarî olarak ifade edilebilir. Hatta bunu bir emr-i
Peygamberî telakki ederek, ona göre vaziyet almamýz gerekir.
Elmalýlý Hamdi Yazýr, hem Saf, hem de Fetih sûresinde geçen
“O, Resûlünü diðer bütün dinlere üstün kýlmak için, hidâyet ve
hak din ile göndermiþtir.…”30 âyetlerinin tefsirlerinde þu tespitleri yapmýþtýr: “HAK, Allah’ýn güzel isimlerinden, DÝNÝ’L-HAK,
Hakk’ýn dini, bütün insanlýðýn hukukunu yüklenen, Hak
Teâlâ’dan baþkasýna ibadeti kabul etmeyen Ýslam dini, din denilen her þeyin üzerine çýkarmak hepsine üstün kýlmak için ki bu
üstünlük iki yönlüdür :
Birisi; ilim yönünden delil ve vesikada üstünlüktür ki
‘hidâyetle’ ifadesi buna iþarettir.
Birisi de; amel yönünden fiiliyatta üstünlük ve hâkimiyettir
ki, dînî’l-Hak tabirinde de bunun gerçekleþmesine iþaret vardýr.
Ýslam ile çarpýþmak isteyen dinler muhakkak maðlup olacaklardý. Bunlardan birincisinin tamamen ortaya çýktýðýnda þüphe
yoktur. Ýslam dini ilim yönünden her dine galiptir. Ýkincisi ise
29 Müslim, 1/128, H. No: 231
30 Saf sûresi, 61/9; Fetih sûresi, 48/28
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tarihte bir dereceye kadar gerçekleþmiþ ve bir zamanlar Müslümanlar her kavme galip gelmiþ ise de bunun tamamý daha çok
gelecekteki geliþmelerin baðrýndadýr. Bazýlarý bunun Ýsa’nýn
(aleyhisselâm) inmesiyle olacaðýný söylemiþlerdir.31
Zamanýmýzýn geçirmekte olduðu büyük inkýlap buhranlarýnýn sonucunda, dünya daha kim bilir ne gibi deðiþikliklere ve
geliþmelere sahne olacaktýr. Neler yýkýlýp neler yapýlacaktýr. Her
ne olursa olsun bu yeni asýr fikir ve fen alanlarýndaki ilerlemelerle gerek Ýslam âleminin ve gerek diðer çeþitli milletlerin
vicdanlarýnda istikbalde pek çok deðiþiklik ve uyanma meydana
getirecek ve bu vesile ile dünyayý altüst eden haksýzlýklar ortadan kaldýrýlacak, Hakk’ýn yüce adý layýk olduðu mevkiye taþýnacaktýr. Tevhid fikri ile hak dininin öne çýkmasýndan dolayý
Ýslam’ýn yeni bir yükseliþ ve inkiþaf dönemine gireceðine inanmak gerekir. Zira Kur’ân bu manayý üç sûrede tekrar etmekle
kalmamýþ, baþka âyetlerle de te’yid etmiþtir. Mücahit’ten gelen
bir rivayete göre bu müjdenin en mükemmel þeklinin de Ýsa’nýn
(aleyhisselâm) yeryüzüne inmesinden sonra gerçekleþeceði belirtilmiþtir.32
Böyle bir ufka giderken vahdet, kardeþlik olmazsa bunlarýn
gerçekleþmesi mümkün deðildir. Öyle anlaþýlýyor ki, bir vahdet
devri daha olacaktýr. Ama bu birlik ve beraberliði yakalayabilmek için, bir saffet devri olmasý þarttýr. Saffet olmadan, vahdetin de olmasý mümkün deðildir.
Ama Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) genel manada, Hz.
Ömer’in þehadetiyle o kapýnýn kýrýlacaðýný, fitnelerin çaðlayanlar
gibi gireceðini ve kapýnýn ebediyen kapanmayacaðýný ifade
etmektedir. O kapý o günden bu güne kadar da maalesef kapanmamýþtýr. Ýnþallah saffet ile vahdet devrinin açýlacaðýný ümit
etmekteyiz.
31 Elmalýlý M. Hamdi Yazýr, Hak Dini Kur’ân Dili, 7/181
32 Elmalýlý M. Hamdi Yazýr, Hak Dini Kur’ân Dili, 7/181
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FÝTNE NEDÝR?

Fitne : Ýnsanlarý meþru bir fayda olmaksýzýn ýzdýraba, ihtilâle,
ihtilâfa, mihnet ve belaya düþürmektir. Fitne deyince ilk akla gelen mana, beþerî huzursuzluk, bozgun, kavga, kargaþa, dedikodu, fesat gibi menfî çaðrýþýmlardýr.
Hüseyin Kâzým Kadri, Türk Lügati’nde bu kelimeye; “Azdýrma, baþtan çýkarma, karýþýklýk, ara bozma” gibi birbirine yakýn
manalar vermektedir.
Kur’ân ve sünnetin mükerrer beyanlarla üzerinde durup reddettiði kavram, fitnedir. Kur’ân ve sünnetin reddettiði fitne, bütün cemiyetin fertlerine sirâyet edip, kardeþlik, yardýmlaþma,
birbirini sevip sayma gibi iyi münasebetleri bozup, bunlarýn yerine düþmanlýk, kin, husumet, kavga, katil gibi içtimâî huzuru,
ümmet ve millet bütünlüðünü bozucu mahiyette olan fitnedir.
Fitne bir baþka yönüyle de: “Dünyevî iktidar talebiyle düþülen ihtilaf olup, bu ihtilafta kimin haklý kimin haksýz olduðu belli olmayan ameldir.”
Fitnenin ayrý bir ifadesi de, fesattýr. Fesat; lugat açýsýndan bir
þeyin itidal ve ölçüden dýþarý çýkmasýný ifade eder. Bu çýkýþ az da
olsa, çok da olsa fesat diye ifade edilir. Zýddý sâlahdýr, düzeltme
ve ýslah etmedir.
Fitne kelimesi, katil dâhil her çeþit içtimâî bozukluk için kullanýlmýþtýr. Ama, içtimâî bozukluklar dâhilî kýyým hâlini alýrsa
buna “herç” denir. Herç, bilhassa müminin mümini öldürmesi
þeklinde dahîlî hesaplaþmalarýn aþýrýsýný ifade eder. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): “Davalarý ayný olan iki büyük grup
arasýnda büyük savaþ vukua gelmedikçe kýyamet kopmaz.”33 buyurmakla fitnenin muzaafý olan herce dikkat çekmiþtir. Diðer
rivayet de: “Allah bu ümmet üzerinde iki kýlýcý birleþtirmeyecektir: Kendi kýlýçlarý ve düþmanlarýnýn kýlýcý!”34 Âlimler bunu
33 Müslim, Fiten 17
34 Hadis Ansiklopedisi, Prof. Dr. Ýbrahim Canan, 13/174
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“Müslümanlarýn ortadan kalkmasýyla sonuçlanacak böyle bir
düþman olmayacak, dýþa karþý birleþecekler, ancak dýþ düþman
tehlikesi kalkýnca birbirlerine düþecek” þeklinde anlamýþlardýr.
Ebu Umeyye eþ-Þâbâni anlatýyor: “ ‘Ey Ebu Sa’lebe! Þu âyet
hakkýnda ne dersin?’ dedim: ‘Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltmeye bakýn! Siz doðru yolda olduktan sonra sapanlar size zarar vermez…’35
Bana þu cevabý verdi:
‘Gerçekten iyi bilen birine sordun. Zira ben ayný þeyi Resûlullah’e (sallallahu aleyhi ve sellem) sormuþtum. Demiþti ki:
Ma’rufa sarýlýn, münkerden kaçýnýn! Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir hevayý, (dine ve ahirete) tercih edilen görür,
rey sahiplerinin (selefi dinlemeden) kendi reylerini beðendiklerini
müþahede edersen, o zaman kendine bak. Ýnsanlarla uðraþmayý býrak. Zira (bu safhaya gelince) arkanýzda sabýr günleri var demektir.
O günler avuçta ateþ tutmak gibi sýkýntýlýdýr. O günlerde sizin kadar
amel yapabilen bir kimseye elli kiþinin ecri verilecektir.”36
Vekid b. Muhammed babasýndan, o da Abdullah b. Amr b.
As’tan (radýyallahu anh) anlattýðýna göre demiþti ki:
“Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), (bir gün) parmaklarýný
kenetledi ve dedi ki: ‘Ey Abdullah b. Amr! Ahitleri bozulup þöyle karmakarýþýk hâle gelen bir kýsým ayak takýmý (hezele) kimselerle baþ baþa kalýrsan ne yaparsýn?’.
‘Ne yapmamý tavsiye edersiniz, ey Allah’ýn Resûlü!’ dedim.
Buyurdular ki: “Güzel bulduðun þeyi yaparsýn, kötü bulduðun
þeyi de terk edersin. Kendi yakýnlarýnýn hallerini düzeltmeye yönelirsin, o hezele takýmýyla da, onlarýn cemaatiyle de uðraþmayý
terk edersin.’37”
35 Mâide sûresi, 5/105
36 Ebû Dâvûd, H. No: 4341
37 Buharî, Salat 88, Fiten 13; Ýbn Mace, Fiten 10, H. No : 3957
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Ebu Musa (radýyallahu anh) anlatýyor:
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Kýyametten hemen önce karanlýk gecenin parçalarý gibi fitneler var. Kiþi
o fitnelerde mümin olarak sabaha erer, akþam kâfir olur; mümin
olarak akþama erer, sabah kâfir olur. O fitnede oturan ayakta
durandan hayýrlýdýr. Yürüyen koþandan hayýrlýdýr. Öyleyse yaylarýnýzý kýrýn, kiriþlerinizi parçalayýn, kýlýçlarýnýzý da taþa vurun.
Sizden birinin evine girerlerse, Hz. Adem’in iki oðlundan hayýrlý olaný olsun (ölen olsun, öldüren deðil).”38
Ebu Davud, “koþandan” kelimesinden sonra þu ziyadeyi kaydetmiþtir: Yanýndakiler, “Bize ne emredersin ey Allah’ýn
Resûlü!” dediler. “Evinizin demirbaþlarý olun” buyurdu.
Hz. Adem’in iki oðlundan hayýrlýsý Habil’dir. Kardeþi Kabil,
onu öldürmek istediði vakit âyet-i kerimenin ifadesiyle kardeþine: “Sen beni öldürmek için elini bana kaldýrsan da, ben seni öldürmek için elimi sana kaldýrmayacaðým.”39 demiþtir.
Bu âyet-i kerimede, Cenâb-ý Hak fitne sýrasýnda takip edilecek siyaseti, ölçüyü göstermiþtir: “Fitneden kaçmak, öldürmektense ölmeyi tercih etmek.”
Ýslam’da bunun ilk örneðini Hz. Osman’ýn verdiði belirtilir. O
fitnenin büyümemesi için öldürmeyi deðil, öldürülmeyi tercih
etmiþtir.
Makýl b. Yesar anlatýyor: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)
buyurdular ki: “Herç zamanýnda ibadet týpký bana hicret gibidir.”40
Mikdad Ýbnu’l Esved (radýyallahu anh) anlatýyor: “Resûlullah
(sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: ‘Bahtiyar; fitneden ka38 Ebu Davud, Fiten 2, H. No: 4259, 4262; Tirmizî, Fiten 33, H. No: 2205
39 Mâide sûresi, 5/28
40 Müslim, Fiten 130, H. No : 2948 Tirmizî, Fiten 31, H. No: 2202
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çan kimse ile belalarla karþýlaþýnca sabreden kimsedir. Ne mutlu ona!”41
Bu hususta kaydedilen hadisler fitneden kaçmayý, fitneye bulaþmamayý ve imkân nispetinde fitneden uzaklaþmayý tavsiye etmektedir. Kapýya kadar gelen fitneye, öldürülmeyi tercih edecek
kadar bulaþmama emri, üzerinde durulmasý gereken bir husustur. Zira ulema, çeþitli nokta-i nazarlarý ve mukabil delilleri de
göz önüne alarak, mesele üzerinde ziyadesiyle durmuþ ve meseleyi enine boyuna tartýþmýþtýr. Yaþadýðýmýz ortamda fitnenin
fazlaca bulunmasýndan bu hususlarýn daha sistemli ve teferruatlý olarak bilinmesinin gerekli ve faydalý olacaðýna inanýyoruz.
FÝTNE DÖNEMÝNDE BÝZE DÜÞENLER

Fitnede herkese ferdî olarak terettüp edecek vazifeleri þöyle
sayabiliriz:
1. Fitnenin getireceði sýkýntýlara sabýr.
2. Fitnecileri yalnýz býrakmak.
3. Uzlet; eve çekilmek, tebdil-i mekân etmek.
4. Zarar vermektense zarara uðramayý tercih etmek.
5. Dilini tutmak.
6. Kalben kerahet.
7. Silah edinmemek.42
SAHABE-Ý KÝRAM FÝTNEDEN ÇOK KORKUYORLARDI

Evet, sahâbe-i kirâm, fitneden çok korkuyordu. Hz. Ali
(radýyallahu anh) Hz. Ömer’in þehadetini duyunca da yere yýkýldý
ve saatlerce kendine gelemedi. Bu fitnelerin önü alýnamayacak
diye endiþe ediyordu. Kendisine “Osman þehit oldu, Osman’ý
katlettiler.” dediklerinde ayaklarýnýn baðý çözüldü, bayýldý, yere
yýkýldý. Saatlerce kendine gelemedi.
41 Ebû Dâvûd, Fiten 2, H.No: 4263
42 Geniþ bilgi için bkz. Hadis Ansiklopedisi, Prof. Dr. Ýbrahim Canan, 13/186 vd.
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Kur’ân-ý Kerim vahdeti yýkan fitneyi aðýr bir ifadeyle tenkit
eder: “Fitne çýkarmak adam öldürmekten beterdir.”43 buyurur.
Fitnenin dehþetiyle alakalý þu âyet de dikkatimizi çekmektedir: “Sana hürmetli aylarý ve bu aylarda savaþmanýn hükmünü
sorarlar. De ki: ‘O ayda savaþmak büyük günahtýr. Fakat insanlarý Allah yolundan engellemek, Allah’ý inkâr etmek, Mescid-i
Haram’ý ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini yani Müslümanlarý oradan çýkarmak ise, Allah nazarýnda daha büyük günahtýr. Dinden döndürmek için yapýlan iþkence (fitne), öldürmekten beterdir. Kâfirler, ellerinden gelse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaþmaktan geri durmazlar. Sizden her
kim dininden döner ve kâfirlikte devam ederek ölürse, iþte onlarýn dünyada da, ahirette de yaptýklarý boþa gider. Bunlar cehennemlik olup, orada ebedi kalacaklardýr.”44
Bizler de fitneden çok korkmalýyýz. Fitneye vesile olmaktan
tir tir titremeliyiz. Her küçük hadise, ilerdeki büyük hadiselerin
çekirdeði mesabesindedir. Belirli rotalara göre ilerleyen gemiler,
rotalarýnda ufak bir açý hatasý yaptýklarýnda, ulaþmak istedikleri
yere varacaklarýna, hedeflerinin kilometrelerce uzaðýna giderler.
Temelde çok küçük ve þaka olan fitne tohumlarý, ilerde büyük
bir zakkum aðacý olmaya müsaittir. Bizler, bu hususta çok hassas ve dikkatli olmaya mecburuz. Yoksa kendi elimizle bindiðimiz dalý kesme felâketine maruz kalma ihtimali vardýr. Bir iþ yaparken diðer mühim iþlerimizi bozma, kaþ yaparken göz çýkarma tehlikesi vardýr. Bundan Allah’a sýðýnýrýz. “Fitne uykudadýr,
uyandýrana lanet olsun” bedduasýndan ders almalýyýz. Bu hususta çok dikkatli olmamýz gerekmektedir.
Kardeþlik yeniden teþekkül eder mi? Acaba nelere dikkat
edersek birlik ve beraberlik gerçekleþebilecektir? Bu geniþ mevzunun daha iyi anlaþýlabilmesi için evvela ihtilafýn sebepleri üs43 Bakara sûresi, 2/191
44 Bakara sûresi, 2/217
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tünde durulmalýdýr. Her þey için bir sebep var edilmiþtir. Sebeplere tâbî olmak, Peygamber ahlâký ve fiilî bir duadýr.
Ýslam dünyasýnda asýrlardan beri farklý meslek, mezhep,
meþrep, mezak ve fikir ayrýlýklarý vardýr. Bu ihtilaflar o günden
bu güne kadar geldiyse, elbette bunun bazý sebepleri olmalýdýr.
Ýþte bunlarý “ihtilafýn sebepleri” baþlýðý altýnda ele alacak ve inceleyeceðiz.

46

Ýkinci Bölüm
ÝHTÝLAFIN SEBEPLERÝ

Ýhtilafýn sebeblerini, kendi içinde, üç ana bölümde ele alýp incelemek mümkündür.
1- Fýtrî sebepler,
2- Dinî sebepler,
3- Ýçtimâî ve siyasi sebepler.

1. ÝHTÝLAFIN FITRÎ SEBEPLERÝ
Fýtratta çeþitlilik vardýr. Ýnsanlarýn boyu, rengi, simasý, ses
tonu, hatta parmak izleri dahi ayný deðildir. Tabiatta hiçbir
aðacýn ne boyu ne de rengi aynýdýr; yeþilin bile kendi içinde yüzlerce tonu bulunmaktadýr. Demek ki tabiatta, fýtratta, farklýlar
vardýr.
Bu hususta þu âyet ne kadar manidardýr:
“O’nun varlýðýnýn ve kudretinin delillerinden biri de; gökleri ve
yeri yaratmasý, lisanlarýnýzýn ve renklerinizin, farklý olmasýdýr...”45
Bakýnýz, bütün insanlýðýn sîmasý ses tonu, þivesi ayrý ayrýdýr.
Türkiye’de radyoyu açýp bir frekans yakalasak ve bu frekansta
bir hafýz Kur’ân okusa, sesinden ‘Bu Abdulbasit Abdussamed’dir, bu Mustafa Ýsmail’dir, bu filan, bu da falandýr.’ diyebilmekteyiz.
Yine insanlar arasýnda kalbî hayatýn farklý inkiþafýndan, farklý maneviyat halkalarýnýn teþekkülü de gâyet normaldir.
Binaenaleyh, kalbî hayatýn farklý inkiþafýndan kaynaklanan farklý meþreb, mezak ve tarikatlar da ortaya çýkmýþtýr.
45 Rûm sûresi, 30/22
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2. ÝHTÝLAFIN DÝNÎ SEBEPLERÝ
Dinimiz, birlik ve beraberlik istemekte, kardeþliðe davet
etmektedir. Buna raðmen, nasýl olur da dinin, ihtilafa sebebiyet
verdiði ve zahiren bir zýtlýk var olduðu söylenebilmektedir. Evet,
dinimizce kutsî kabul edilen nice hususlar vardýr ki, öteden beri
ihtilafýn dinî sebepleri olmuþlardýr.
Ýhtilafýn dinî sebeplerini de kendi içinde üç grupta mütalaa
edebiliriz :
a. Müceddit inancý,
b. Âyet ve hadislerin farklý anlaþýlmaya müsait olan mana tabakalarý,
c. Esmâ-i ilâhiyeye farklý þekilde mazhariyetler...

A. MÜCEDDÝT ÝNANCI
MÜCEDDÝT KÝMDÝR, VAZÝFELERÝ NELERDÝR?

Ebu Davud’un Sünen’inde Efendimiz (sallallahu aleyhi ve
sellem): “Allah, bu ümmet için her yüz senenin baþýnda, dini

tecdit edip yenileyecek kimseler gönderecektir.”46 buyurmaktadýr.
Müceddit, tecdit yapar. Yani din zâtýnda taze, yeni ve canlýdýr.
Zamanla, bu dinin üstüne toz-toprak atýlarak onun tazeliði örtülebilir. Müceddit, dinin üstündeki bu toz ve topraðý silerek onun
tazeliðini temin eder ve zâtýndaki tazeliði insanlara gösterir. Yani
elmasa bir saykýl, cila vurur. Elmas yine zâtýnda elmastýr.
Müceddit, teceddüt yapmaz. Teceddüt; tazelenme, yenilenme, yeni olmadýr. Teceddüt, dini yenilemektir. Dinden olmayan
þeyleri, din diye dinin içine sokmaktýr. Müceddit, dini yenileyelim diye dinde reformlar yapamaz. Asrýn getirmiþ olduðu yenilikler karþýsýnda dinin özünde olmayan bidatlarý, beþerî fikirleri
dinin içine sokamaz. Hristiyanlýktaki gibi Ýslam’ýn reformlara
46 Ebû Dâvûd, Melahim 1
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ihtiyacý yoktur. Bediüzzaman, bunu þöyle ifade etmiþtir: “Üstü
paslanmýþ bîhemtâ bir elmas, daimâ mücellâ cama müreccahtýr.” Ýslam ve Kur’ân bîhemtâ bir elmastýr. Ne var ki zaman içinde tozlanabilir. Müceddit bu tozlarý siler.
Ýslam’ýn dýþýndaki fikirler, görüþler, sistemler ne kadar silinse
de, parlatýlsa da cilalanmýþ cam gibidir. Cilalý, parlak bir cam ve
tozlu bir elmas… Hangisi tercih edilebilir? Tozlanmýþ elmas, tozlansa da yine elmastýr. Ve parlak, cilalý camdan daha kýymetlidir. Ýþte, müceddit, üstü tozlanmýþ bu elmasa saykýl vurur.
ÝSLAM DÜNYASINDA MÜCEDDÝT
KABUL EDÝLEN ÞAHSÝYETLER

Hicrî birinci asrýn mücedditi, Ömer b. Abdülaziz’dir. Hemen
hemen bunda ittifak vardýr. Ömer b. Abdülaziz hem mana âleminde sultan hem de madde âleminde sultandýr, dolayýsýyla makam-ý cem’in sahibidir. Ömer b. Abdülaziz’den sonra gelen mücedditler, mana âleminin sultanlarýdýrlar. Ama devletin baþýnda
olmamýþlardýr.
Ömer b. Abdülaziz’den sonraki mücedditlerin, mücedditliklerinde ihtilaf olmuþtur. Herkes kendi önünde bulunan büyük
zata müceddit nazarýyla bakmýþtýr. Müceddit kabul edilen farklý
þahýslarýn etrafýnda toplanmalar olunca, farklý topluluklar zuhur
etmiþtir. Neticede farklý cemaat, grup ve sâliklerin teþekkülüne
sebebiyet vermiþlerdir.
Hicrî ikinci asýrda, Þafiîler Ýmam-ý Þafiî’yi müceddit olarak
kabul edereken, Hanefîler Hasan b. Ziyad’ý, Malikîler ise Eþhab’ý
kabul ederler.
Üçüncü asýrda Ali Þüreyhî müceddit olarak gösterilirken. Hafýz ibnu Asakir , Ebu’l-Hasani’l- Eþ’arî’yi, Hanefîler Tahavî’yi,
Hanbeliler ise Hallâl’ý müceddit olarak göstermiþlerdir.
Muhaddisler ikinci asýrda Yahya bin Main’i, üçüncü asýrda
Nesâî’yi…
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Ýdareciler içinde ise üçüncü asýrda el-Me’mun, el-Muktedir,
el-Kâdir’i kabul edenler olmuþtur.
Zâhidler ise ikinci asýrda Marufü’l-Kerhi’yi, üçüncü asýrda
Þibli’yi kabul etmiþlerdir.47
Yukarýda da kaydedildiði gibi her sahanýn insanlarý kendi
önündeki büyüklerini müceddit olarak kabul etmiþlerdir. Bu kadar büyük zevat, müceddit kabul edilince, onlarýn etrafýnda toplanan farklý gruplar oluþmuþtur. Bu da ihtilafýn dini sebeplerinden biridir.
Ahirzamanda geleceði ifade edilen son mücedditin Mehdî olmasý anlayýþý da vardýr. Tabii olarak herkes kendi önündeki büyük zata müceddit veya Mehdî nazarýyla bakmýþtýr. Ýþte bu bakýþ,
farklý cemaatlerin zuhuruna sebebiyet vermiþtir.
Günümüzde çok fazla müceddit ve Mehdîlik iddiasýnda bulunanlar zuhur etmiþtir. Günümüz adeta, tabir yerindeyse, mücedditler ve Mehdîler kolleksiyonu olan bir zaman dilimi olmuþtur. Hatta bazýlarý, (hâþâ) mücedditliði, Mehdîliði, beðenmeyip,
peygamberlik iddia etmiþlerdir. Daha da öteye gidip ilahlýk iddia
edenler de vardýr. Malesef bu kadar tehlikeli ve korkunç bir dönemde yaþýyoruz.
1979 senesinde yaptýðýmýz bir seyahatte, Orta Anadolu’da
bir ilimize gittik. Akþam bir evde az sayýdaki kýymetli bir
cemaatle sohbet yapma imkâný bulduk. Sohbet sýrasýnda çok
yaþlý bir hocaefendi geldi. Bizim misafir ve büyük bir zatýn talebesi olduðumuzu anlayýnca, müsaade alýp evine gitti. Az sonra elinde otuz kýrk sayfalýk el yazmasý Arapça bir kitap ile döndü.
Bize dedi ki: “Benim bir þeyhim var. Bu kitabý o yazdý. Hiç
kimse bu kitabý tercüme edemedi. Eðer hocanýz da tercüme edemez ise, biliniz ki benim þeyhim Mehdîdir..” Getirdiðim kitabý
47 Aynî, Umdetu’l-Kârî 1/113; Aclûnî, Keþfü’l-Hâfa, 1/282-284
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onun kastettiði zata verdim. Vakayý hikâye ettim. Cevabýnda dedi ki: “Suyun dibinin görünmemesi iki þýktan ileri gelir:
1) Su çok derin olduðu için dibi görünmez.
2) Su çok bulanýk olduðu için dibi görünmez.”
Acaba hiç kimsenin anlayamadýðý bir kitap ile nasýl Mehdî
olunur?
Evet, þimdi etrafýnda üç tane insan toplayan; “Ben
Mehdîyim.” diye ortaya çýkmaktadýr. Bu kadar çok Mehdi’nin(!)
olduðu asrýmýzda pek çok dînî ihtilafýn olacaðý da âþikardýr.
MÜCEDDÝT KAVRAMI HAKKINDA FARKLI MÜTALAALAR

Müceddit anlayýþýnda aþaðýdaki telakkilerin yerleþtiði söylenebilir:
1. Müceddit, dine müteallik zahiri ve batini ilimlerin âlimidir,
sünneti bidatten temizler, ilmi yayar ve ilim ehline yardýmcý
olur. Bidat ehline karþý koyar, onlarý zelil kýlar.48
2. Her yüz senede gelecek mücedditin bir kiþi olmasý gerekmez, ayný zamanda farklý yerlerde, çok sayýda müceddit gelebilir.49
3. Her grup kendi büyüðünü, imamýný, hadiste vadedilen
mezkûr müceddit bilmiþtir. Hâlbuki bu mana her taifenin, müfessir, muhaddis, fakih, nahivci, lügatçý vs. her sýnýftan büyüklerine þâmildir.50
4. Hadiste rivayet edilen müceddit, asrýnda kesin olarak “müceddit” diye bilinemez, muasýrlarý onun izhar ettiði ahvalin karinesine dayanarak zann-ý gâlible müceddit olduðuna hükmederler.51
48
49
50
51

Münavi, Feyzül Kadîr,1/10
Münavi, Feyzül Kâdir,1/10
Münavi, Feyzül Kâdir, 2/282
Azîmâbâdi, Avnu’l-Mâ’bud, 11/391
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5. Tecditten maksat Kitap ve sünnetin muktezasýnýn emredilmesi, bir de sünnete aykýrý bidatlarýn yok edilmesidir.52
Müslümanlarýn vicdanýnda böyle bir müceddit telakkisi olduðu müddetçe -ki kýyamete kadar devam edecektir- dine aykýrý
kötülüklerin arttýðý dönemlerde ilmi, ameli ve din uðrundaki
gayretiyle iþtihar edecek olan kimseler daima diðerlerince takip
edilecek ve kendilerine tâbi olanlar çýkacaktýr.
Yukarýda yaptýðýmýz iktibastan da anlaþýlacaðý üzere ciddi
âlimlerce müceddit olduðu ileri sürülen isimler arasýnda bile daima ihtilaflar olagelmiþ, hatta bizzat Sünnî âlimler tarafýndan
bazý Þiîlere bile müceddit denilmiþtir.53 Daha câlib-i dikkat olaný Celâleddin-i Suyûtî gibi son derece meþhur ve muktedir bir
âlimin, her asrýn mücedditini tadat ettiði bir kaside de kendisini
dokuzuncu hicrî asrýn mücedditi ilan etmiþ olmasýdýr.54
Mücedditleri sadece Þâfii fakihlerine hasretmesi sebebiyle
Ýbn Hacer’i tenkid eden Aliyyül-Kârî, dînî ilimlerin her birinde
bir eser vermiþ olmasý sebebiyle Celâleddin-i Suyûtî’yi müceddit
lakabýna müstahak görür.55

B- ÂYET VE HADÝSLERÝN FARKLI MANA TABAKALARI,
FARKLI ANLAÞILMAYA MÜSAÝT OLMALARI
Âyet ve hadislerin farklý mana tabakalarý bulunmasý ve bunlarýn farklý anlaþýlmaya, tevile, tefsire müsait olmasý da ihtilafýn
dînî sebeplerden birisidir.
Þurasý muhakkak ki âyetlerde;
1- Muhkemât
2- Muteþâbihat diye ifade edilen iki kýsým vardýr.
“Bu muazzam kitabý sana indiren O’dur. Onun âyetlerinin bir
kýsmý muhkem olup bunlar kitabýn esasýdýr. Âyetlerin bir kýsmý
52
53
54
55

Azîmâbâdi, Avnu’l-Mâ’bud, 11/391
Azîmâbâdi, Avnu’l-Mâ’bud, 11/392
Azîmâbâdi, Avnu’l-Mâ’bud, 11/394
Aliyy-ül Kâari, Mirkatül-Mefatih, 1/247
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ise müteþabihtir. Kalplerinde eðrilik olanlar sýrf fitne çýkarmak,
insanlarý saptýrmak ve kendi arzularýna göre yorumlamak için
müteþabih kýsmýna tutunup onlarla uðraþýr dururlar. Hâlbuki
onlarýn hakikatini, gerçek yorumunu Allah’tan baþkasý bilemez.
Ýlimde ileri gidenler: “Biz ona olduðu gibi inandýk. Hepsi de
Rabbimizin katýndan gelmiþtir.” derler”56
Açýklýk ve delâlet bakýmýndan da Kur’ân lafýzlarý ikiye ayrýlýr:
1-Delâlet bakýmýndan apaçýk lafýzlar ki, bunlarýn gereðine göre teklif mümkün olur.
2-Bu þekilde açýklýða sahip olmayan lafýzlardýr.
Bu durum, Kur’ân nasslarýnda olduðu gibi, beþerî (mevzu) hukukta da mevcuttur. Bu yüzdendir ki, beþerî kanunlarýn amaçlarýný, muðlak ifadelerini, ibare ve yeni terimlerini açýklar mahiyette ek kanunlar yapýlmaktadýr. Bu arada kanunun bazý maddeleri
birkaç çeþit tefsire müsait olabilir. Adil bir hâkim yargý sýrasýnda
bu tefsirlerden hakka en yakýn olaný tercih eder ve elindeki meseleyi, kanunun ruhuna uygun olarak, adaletli bir þekilde neticeye
baðlar. Kanunun bu pratik tefsirinin yanýnda bir de, nazarî ve
serbest tefsir ve incelemeleri vardýr ki, bunlarýn bazýsý, mesela,
mevcut kanuna göre bir olayý suç sayar, bazýsý da suç saymaz.
Kur’ân nasslarýnýn da böyle tefsire muhtaç olan kýsýmlarý
vardýr. Bunlarý, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) irtihalinden önce açýklamýþtýr. Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve
sellem) açýklamadýðý ve teklif bildiren hiçbir nassý yoktur. O,
bunlarý fiiliyle veya sözüyle açýklamýþtýr. Bazý Kur’ân ibareleri
bir kýsým fakihlere açýklanmamýþ gibi görünüyorsa, bu onlarýn
sünneti bütünü ile bilmemelerindendir. Kesin bir dille söyleyebiliriz ki, geçmiþ fakihlerin toplamý, sünnetin bütününü biliyordu; bir kýsmýnýn bilmediði sünnet varsa onu diðer kýsmý elbet
biliyordu. Herhâlde sünnetin tamamý, fakihlerin hepsi için
meçhul deðildi.
56 Âli Ýmran sûresi, 3/7
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Lafýzlar açýklýk ve delâlet kuvveti bakýmýndan dört kýsma ayrýlýr:
1- ZÂHÝR: Bu, delalet kuvveti bakýmýndan en aþaðý mertebededir. Lafzýn manasýnda tevil ihtimali varsa, zahirdir. Zahir, lafzýn ifade ettiði manaya ve içine aldýðý teklifi hükme delâlet etmekle birlikte tahsis, tevil ve neshi kabul eder ki bu yönlerden
ona ihtimal dahil olur, kesinliði azalýr.
2- NASS: Bu, zahirden daha üstte bir mertebededir. Þâfii ve
Malikilere göre nass asla ihtimal kabul etmez. Hanefîlere göre
ise, nass, sevk edildiði manaya delâlet eden lafýzdýr.
Nassýn hükme delaleti, zahirden daha kuvvetlidir. Bu sebepledir ki zâhirle çatýþýrsa nass tercih edilir. Bu da, zâhir gibi tahsis ve tevili kabul eder. Neshi de kabul eder; fakat neshe dair bir
delil bulununcaya kadar, zahir gibi, bununla da amel edilir. Hemen belirtmeliyiz ki hiç kimse bu neshin her asýrda sabit olacaðýný iddia edemez. Esasen nesih, sadece Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) asrýnda sâbit olmuþtur.
3- MÜFESSER: Bu da, nassdan daha üstündür. Lafzýn manasýnda tevil ihtimali yoktur, fakat neshi kabul etmez ise müfesserdir. Müfesser, siyaka göre kasd olunan manaya delâlet eden lafýzdýr.
Müfesser bazen aslýnda mücmel olur ve baþka bir nass tarafýndan açýklanýr. Mesela; hata ile adam öldürmede diyet emreden; “…. Öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi
gerekir...”57 âyetini, hadis tefsir etmiþ, yani bu diyetin miktar,
hudut ve çeþitlerini açýklamýþtýr.
Müfesser lafýz, manaya delâlet hususunda zahir ve nassdan
kuvvetlidir; çünkü bu tahsis ve tevile ihtimal býrakmaz. Ancak
neshi kabul eder; dolayýsýyla, zahir veya nassla çatýþýrsa müfesser tercih edilir.
4- MUHKEM: Bu ise en üstün mertebeyi teþkil eder. Muhkem, lâfzýn manasýnda tevile ihtimâli olmayan, fakat neshi de
57 Nisâ sûresi, 4/92
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kabul etmeyen lafýzlardýr. Muhkem, sevk edildiði maksada
delalet eden bir lafýz olup manasý tevil ve tahsisi kabul etmeyecek derecede açýktýr.
Muhkem lafýzlar, hükme delâlet bakýmýndan bundan önceki
lafýz çeþitlerinin hepsinden kuvvetlidir. Bu itibarla onlardan biriyle çatýþýrsa muhkem tercih edilir.
Açýk lafýzlarý kýsaca sistematize ederek kaydetmeye çalýþtýk.
Yukarýda belirttiðimiz taksimat içinde bir de açýk olmayan lafýzlar vardýr.
Bunlar;
1. Manasý mutlak olarak açýk olmayan,
2. Bazý yönden delaleti anlaþýlmayan lafýzlardýr.
Açýk olmayan lafýzlar bazen kendiliðinden açýk deðildir ki,
bunlarýn manasýný ancak Allah bilir ve bunlar teklif konusuna
girmez. Meselâ; sûre baþlarýndaki: “Kâf hâ, yâ, ayn, sâd” ve “hâ,
mîm”, “ayn, sîn, kâf” gibi huruf-u mukattaanýn manasý açýk deðildir ve bunlarý Allah’tan baþkasý bilemez. Bunlarý açýklayan
baþka bir nass da yoktur.
Açýk olmayan lafýzlarý bazen Kur’ân ve sünnet açýklar; çünkü
Kur’ân âyetleri birbirini açýkladýðý gibi sünnet de Kur’ân’ýn tefsiri mahiyetindedir. Bazen de kapalýlýk lâfzýn kendinden olmaz;
belki onu, delâlet ettiði þeylerden bazýsýna tatbikten doðar.
Açýk olmayan lâfýzlar dört kýsýmdýr:
1- Hafî
2- Müþkil
3- Mücmel
4- Müteþâbîh
1- HAFÎ: Bu sîgasýndan baþka bir arýz sebebiyle delâlet ettiði
þeylerin bazýsý hakkýnda manasý kapalý olan nasstýr. Fahru’l-
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Ýslam Pezdevî bunu þöyle tarif eder: “Sîgasý dýþýndaki bir ârýz sebebiyle manasý iyi anlaþýlmayan, kapalý olan ve ancak araþtýrma
ile kavranabilen þeydir.”
2- MÜÞKÝL: Bizzat lâfzýnda bulunan bir sebepten veya baþka
bir nassla karþýlaþmasýndan dolayý manasý kapalý olan bir ifadedir. Hafî ile müþkil arasýndaki fark þudur: Hafîdeki kapalýlýk bizzat lafzýndan deðil, lafzýn tatbik sahasýndaki þümulünden gelmektedir.
3- MÜCMEL: Manasýnda birkaç hâl ve hükmü ihtiva eden,
ancak bir açýklayýcý ile anlaþýlabilen nassdýr. Pezdevî, Usûl’ünde
mücmeli þöyle tanýmlar: “Mücmel, kendisinde manalar izdiham
eden, ne kasdettiði ibâresinden anlaþýlmayacak derecede muðlak olan, tefsir ve araþtýrmaya ihtiyaç gösteren þeydir.”
4- MÜTEÞÂBÝH: Manasý kapalý olan, anlaþýlmasý için akli bir
yol bulunmayan, Kitap ve sünnette tefsirine rastlanmayan ve
manasý Allah’a havale edilen nassdýr.
Yukarýda lafýzlarýn açýklýk ve kapalýlýk bakýmýndan taksimini
anlattýk.
Ayrýca lafýzlarýn delaletleri de vardýr. Buna göre farklý manalar ve manalarýn farklý mana tabakalarý ortaya çýkar :
Hanefî Fakihleri Lafýzlarýn Delâlet Yollarýný Dörde Ayýrýrlar
1- Ýbarenin delaleti
2- Nassýn iþareti
3- Nassýn delaleti
4- Ýktizanýn delaleti
Buna, cumhur beþinci bir delâlet daha ilave eder. O da,
mefhum-u muhalefettir. Bütün bunlar, bir kýsým Kur’ân ve hadis
nasslarýný, hatta herhangi bir kanun metnini anlatmak için
prensip teþkil etmektedir.
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Lafýzlar þümul bakýmýndan da iki yönden tetkik konusu olmaktadýr :
1- Amm ve Hass,
2- Mutlak ve Mukayyed.58
Yukarýda ifade edilen “usûl prensipleri” ölçüsünde Kur’ân ve
sünnete tefsir getirenler vardýr. Buna göre herkes Kur’ân-ý Kerim’in âyetlerini bu þekilde farklý farklý anlayabilir. Kur’ân âyetleri de böyle anlaþýlmaya müsaittir. Cenâb-ý Hak öyle hitap ederki içtimâî hayatlarý, kültürleri, ýrklarý, mekânlarý, asýrlarý ve zamanlarý farklý insanlar, ayný âyetleri deðiþik þekilde anlarlar. Kelamcýlar ayrý ayrý asýrlarda yaþamalarýna raðmen ayný âyetleri
farklý anlamýþlardýr. Farklý zaman ve mekânlarda yaþayýp farklý
meslek ve meþrepten olanlar, Kur’ân’ý farklý anlamýþlardýr. Çünkü âyetlerin ruhu buna müsaittir.
Müfessirlerin Kur’ân’ý Tefsir Etmesinde Üç Ana Esas
Burada dikkat edeceðimiz husus þudur. Bir müfessirin veya
herhangi bir zatýn Kur’ân’dan anlayacaðý mana:
1-Dinin usulüne ters deðilse,
2-Arapçanýn sarf-nahiv ve belâgatýna uygunsa,
3-Sair âyet ve hadislere yani, sair nassa ters deðilse bütün
müfessirlerin Kur’ân’dan anladýðý bütün manalar hak ve doðru
olabilir. Zýt gibi, görünse de doðru olabilir. Ayný ölçüler, hadis-i
þeriflerin anlaþýlmasý için de geçerlidir. Bütün bu manalar Allah’ýn muradýna ve Resûlünün arzusuna muvafýk olabilir.
Ýbn Hibban’ýn Sahih’inde ve Münâvinin Feyzü’l-Kâdir’inde
naklettiði bir hadis-i þerifte: “Her âyet týpký bir aðaca benzetilmiþtir. Aðacýn kökü var, gövdesi var, dallarý var, daha küçük
dallarý var vs... Bütün bunlar ahenkli, sistemli bir aðacý meydana getiriyor. Ýþte bunun gibi, her âyetin aðacýn kökü mesabesin58 Prof. Muhammed Ebu Zehra, Ýslâm Hukuku Mitolojisi “Fýkýh Usûlü” (Çeviren: Doç. Dr.
Abdulkâdir Þener), 104; Molla Hüsrev Hüsrev Mehmed Efendi, Mir'atü'l-usul þerhu mirkati'l-vüsul, 39
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de asýl manasý, gövdesi mesabesinde sarih manasý, büyük dallarý mesabesinde delâleti, küçük dallarý mesabesinde ise iþari, telmihatlý manalarý ortaya çýkar.”59
Meselâ; Kübreviye tarikatýnýn büyük þeyhi, kurucusu, Necmeddin-i Kübra, (ö.618\1221) Kur’ân-ý Kerim’de geçen Musa
(sallallahu aleyhi ve sellem) ile Firavun’un kýssasýný þöyle ele almýþtýr: “Musa’dan maksat kalptir. Firavun’dan maksat, nefs-i emmaredir. Kur’ân, Musa ile Firavun’un þahsýndan da enfüsî dünyamýzdaki kalb ile nefsin mücadele ve münâkaþasýndan bahsediyor.” O devirde hiçbir müfessir çýkýp da: “Sen bunu niye böyle
anladýn? Bu yanlýþ!” dememiþlerdir. Çünkü yukarýda geçen üç
þarta ters olmadýðýndan, böyle anlaþýlmasýnda mahzur yoktur.
Ýtikâdî mezheplerdeki çeþitlilik de bundan kaynaklanmaktadýr.
Amelde hak mezheplerin müteaddit olmasý da yine ayný sebeplerden kaynaklanýyor. Hanefî bir âyeti böyle anlamýþ, Þafiî
ayný âyeti þöyle anlamaktadýr, diðer imamlar daha farklý þekilde
anlamýþlardýr. Hak bir olduðu hâlde farklý anlaþýlmýþ ve farklý
amelde mezheplerin zuhuruna sebebiyet vermiþtir.
Yukarýda ifade edilen üç ölçü çerçevesinde Kur’ân’dan anlaþýlan bütün manalar murad-ý ilâhî olabilmektedir.
KUR’ÂN LAFIZLARININ MANA ÞÜMULÜ

“Kur’ân lafýzlarý” öyle bir tarzda vazedilmiþ ki, her bir kelamýn, hatta her bir kelimenin, hatta her bir harfin ve hatta her bir
sükûnun birçok vücuhu bulunuyor, her bir muhatabýna ayrý ayrý kapýlardan hissesini veriyor.
Mesela: “ Daðlarý da arzý tutan birer destek yapmadýk mý?”60
âyetini ele alalým.
59 Ýbn Hibbân, Sahîh, 1/146; Münavi, Feyzül Kâdir, 3/54
60 Nebe’ sûresi, 78/7
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Okumamýþ sýradan bir insanýn þu kelamdan hissesi: Zahiren
yere çakýlmýþ kazýklar gibi görünen daðlarý görür, onlardaki
menfaatlerini ve nimetlerini düþünür. Hâlikýna þükreder.
Bir þairin bu kelamdan hissesi: Zemin, bir taban; ve kubbe-i
semâ, üstüne konulmuþ yeþil ve elektrik lambalarýyla süslenmiþ
muhteþem çadýr; ufkî bir daire sûretinde ve semanýn etekleri baþýnda görünen daðlarý, o çadýrýn kazýklarý misalinde tahayyül
eder, Sân-i Zülcelâl’ine hayretkârane perestiþ eder.
Çadýrda oturan bir edibin bu kelâmdan nasibi: Zeminin yüzünü bir çöl ve sahra, daðlarýn silsilelerini pek kesretle ve çok
muhtelif bedevi çadýrlarý gibi, güya toprak tabakasý yüksek direkler üstüne atýlmýþ, o direklerin sivri baþlarý o perde-i türabiyeyi yukarýya kaldýrmýþ, birbirine bakar, pek çok muhtelif mahlukatýn meskeni olarak tasavvur eder. O büyük azametli mahluklarý böyle yeryüzüne çadýrlar misilli kolayca kuran ve koyan
Fatýr-ý Zülcelâl’ine karþý secde-i hayret eder.
Coðrafyacý bir edibin o kelâmdan kýsmeti: Yer kürenin, atmosferde veya hava esiri denizinde yüzen bir sefine; ve daðlarý o
sefinenin üstünde tespit ve muvazene için çakýlmýþ kazýklar ve
direkler þeklinde tefekkür eder. O koca küre-i zemini muntazam
bir gemi yapýp bizleri içine koyup aktâr-ý âlemde gezdiren Kâdiri Zülkemal’e karþý sen her türlü kusur ve noksandan münezzehsin. Ne yücedir senin þanýn!” der.
Medeniyet ve heyet-i içtimaiyenin mütehassýs bir hakîminin
bu kelâmdan hissesi: Zemini, bir hane ve o hanenin direði, hayat-ý hayvaniye ve hayat-ý hayvaniye direði, þerait-i hayat olan
su, hava ve topraktýr. Su, hava ve topraðýn direði ve kazýðý, daðlardýr. Zira daðlar, suyun mahzeni, havanýn taraðý (pis gazlarý temizleyip, havayý tasfiye eder) ve topraðýn hâmisi (bataklýktan ve
denizin istilasýndan muhafâza eder) ve sair levazýmat-ý hayat-ý
insaniyenin hazinesi olarak fehmeder. Þu koca daðlarý, þu sûretle hane-i hayatýmýz olan zemine direk yapan ve maiþetimize ha-
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zinedar tayin eden Sâni'-i Zülcelal ve’l-ikram'a, kemal-i ta'zim
ile hamd ü sena eder.
Hikmet-i tabiiyenin bir feylesofunun þu kelâmdan nasibi þudur ki: Küre-i zeminin karnýnda bazý inkýlabat ve imtizacatýn neticesi olarak hasýl olan zelzele ve ihtizazatý, daðlarýn zuhuruyla
sükûnet bulduðunu ve medar ve mihverindeki istikrarýna ve zelzelenin irticacýyla medar-ý senevîsinden çýkmamasýna sebeb,
daðlarýn hurucu olduðunu ve zeminin hiddeti ve gazabý, daðlarýn menafiziyle teneffüs etmekle sükûnet ettiðini fehmeder, tamamen imana gelir.61
HAK BÝR ÝKEN MÜTEADDÝT VE ZIT HÜKÜMLERÝN
HEPSÝ NASIL HAK OLABÝLÝR?

Eðer desen: Hak bir olur; nasýl böyle dört ve on iki mezhebin
muhtelif ahkâmlarý hak olabilir?
Elcevab: Bir su, beþ muhtelif mizaçlý hastaya göre nasýl beþ
hüküm alýr; þöyle ki: Birisine, hastalýðýnýn mizacýna göre su
ilâçtýr, týbben vâcibdir. Diðer birisine, hastalýðý için zehir gibi
muzýrdýr; týbben ona haramdýr. Diðer birisine, az zarar verir;
týbben ona mekruhtur. Diðer birisine, zararsýz, menfaat verir;
týbben ona sünnettir. Diðer birisine ne zarardýr, ne menfaattir;
âfiyetle içsin, týbben ona mubahtýr. Ýþte hak burada taaddüt etti.
Beþi de haktýr. Sen diyebilir misin ki: “Su yalnýz ilâçtýr, yalnýz
vacipdir, baþka hükmü yoktur.”
Ýþte bunun gibi, ahkâm-ý ilâhiye mezheplere, hikmet-i ilâhiyenin sevkiyle ittiba edenlere göre deðiþir, hem hak olarak deðiþir ve her birisi de hak olur, maslahat olur. Meselâ, hikmet-i
ilâhiyenin tensibiyle Ýmam-ý Þafiî'ye ittiba eden, ekseriyet itibariyle Hanefîlere nispeten köylülüðe ve bedeviliðe daha yakýn
olup cemaatý bir tek vücud hükmüne getiren hayat-ý içtimaiyede
nâkýs olduðundan, her biri bizzât dergâh-ý Kâdýu’l-Hâcât’ta kendi derdini söylemek ve hususi matlubunu istemek için, imam ar61

Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, 382
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kasýnda Fatiha'yý birer birer okuyor. Hem ayn-ý hak ve mahz-ý
hikmettir. Ýmam-ý A’zam’a ittiba edenler, ekseriyet-i mutlaka itibariyle, Ýslamî hükümetlerin ekserisi, o mezhebi iltizam etmesiyle medeniyete, þehirliliðe daha yakýn ve hayat-ý içtimaiyeye
müstait olduðundan; bir cemaat, bir þahýs hükmüne girip, bir
tek adam umum namýna söyler; umum kalben onu tasdik ve
rabt-ý kalp edip, onun sözü umumun sözü hükmüne geçtiðinden, Hanefî mezhebine göre imam arkasýnda Fatiha okunmaz.
Okunmamasý ayn-ý hak ve mahz-ý hikmettir.
Hem meselâ, madem þeriat, tabiatýn tecavüzatýna set çekmekle onu tadil edip nefs-i emmareyi terbiye eder. Elbette ekser
etbaý, köylü ve nim-bedevi ve amelelikle meþgul olan Þafiî mezhebine göre "Kadýna temas ile abdest bozulur, az bir necaset zarar verir.” Ekseriyet itibariyle hayat-ý içtimaiyeye giren, nimmedenî þeklini alan insanlar, ittiba ettikleri mezheb-i Hanefîye
göre: “Mess-i nisvan abdesti bozmaz, bir dirhem kadar necasete
fetva var.”
Ýþte bir amele ile bir efendiyi nazara alacaðýz. Amele, tarz-ý
maiþet itibariyle ecnebî kadýnlarla ihtilata, temasa ve bir ocak
yanýnda oturmaya ve mülevves þeylerin içine karýþmaya müptelâ
olduðundan; san’at ve maiþet itibariyle, tabiat ve nefs-i emmaresi meydaný boþ bulup tecavüz edebilir. Onun için, þeriat onlarýn
hakkýnda, o tecavüzata set çekmek için, “Abdest bozulur, temas
etme; namazýný iptal eder, bulaþma der.” Manevî kulaðýnda bir
sadâ-yý semavî çýnlattýrýr. Amma o efendi, namuslu olmak þartýyla âdât-ý içtimâîyesi itibariyle, ahlâk-ý umûmîye namýna, ecnebî kadýnlara temasa müptelâ deðil, mülevves þeylerle nezafeti medeniye namýna kendini o kadar bulaþtýrmaz. Onun için þeriat, mezheb-i Hanefî namýyla ona þiddet ve azimet göstermemiþ;
ruhsat tarafýný gösterip, hafifleþtirmiþtir. “Elin dokunmuþ ise,
abdestin bozulmaz; hicap edip, kalabalýk içinde su ile istinca etmemenin zararý yoktur. Bir dirhem kadar fetva vardýr.” der, onu
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vesveseden kurtarýr. Ýþte denizden iki katre sana misal. Onlara
kýyas et. Mizan-ý Þa'ranî mizanýyla, þeriat mizanlarýný bu sûretle
muvazene edebilirsen et.62
Amelde hak mezheplerinin de farklý farklý olmasý, yukarýda
anlatýlan hikmetler ile beraber, âyet ve hadislerin de farklý anlaþýlmaya müsait olmasýnýn da payý vardýr. Allah âyetlerin böyle
anlaþýlmasýný, ihtilâfýn rahmet olmasý yönüyle istediði için âyetler farklý anlaþýlmýþtýr. Yani Allah âyetlerin bazýlarýný müteaddit
anlamaya müsait olarak indirmiþtir.
Hanefî mezhebi abdest âyetine63 bakarak abdestin farzý dörttür demiþtir. Þâfiîler ve Hanbelîler âyetteki sýraya bakarak tertip
de farz demiþlerdir. Mâlîki ve Hanbelîler altýncý bir farz eklemiþ;
müvâlât da farzdýr demiþlerdir. Yani, uzuvlarýn ara verilmeden
yýkanmasý, da farzdýr demiþlerdir. Abdest âyetinin bu manalarýn
hepsine ihtimâli vardýr. Yine Hanefîlerin dýþýnda olan üç mezhep yine abdest âyetine dayanarak niyet de farz demiþlerdir. Her
mezhep ayný âyete dayanarak, ihtilaf içinde farklý fetvalara ulaþmaktadýr.64
ÝTÝKÂDÎ ÝHTÝLAFLAR

Ýtikâdî ihtilaf olarak mevzuyu ele alacak olursak;
Selef ile halef (mütekaddimîn ile müteahhirîn) arasýnda ihtilâflar vardýr.
Mesela Fetih sûresi 10. âyetinde geçen “yed” kelimesini selefi sâlihin “el” olarak açýklamýþtýr. Allah’ýn ‘yed’i vardýr. Fakat keyfiyeti bizce meçhuldür. Aslýný, âyetin sarahati üzere kabul ederiz,
keyfiyetini bilemeyiz. Allah’a havale ederiz.
Halef ise bu âyetteki yed’i; kudret, üstünlük olarak te’vil etmiþler, Allah’ýn gücü, kuvveti, kudreti bütün güçlerin üzerinde62 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, 472-474
63 Mâide sûresi, 5/6
64 Ceziri, Dört Mezhebin Fýkýh Kitabý (çev. Hasan Ege) 1/85-60
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dir diye teville ele almýþlardýr. Bu âyet, selef ve halef tarafýndan
farklý tefsir edilmiþtir.
Halefe göre “yed” mana-yý hakikisiyle, Cenâb-ý Hak hakkýnda
kullanýlmasý muhal olan müteþâbîhattandýr. Müteþâbîhatta,
mana-yý mecazînin, mana-yý hakikînin lafzýyla, üslûbuyla gösterilmesindeki hikmet, insanlarýn me'luf ve malûmlarý olmayan
manalarý ve hakikatlarý zihinlerine yakýnlaþtýrýp kabul ettirmekten ibarettir. Meselâ "yed"in mana-yý mecazîsi insanlara me'nus
olmadýðýndan, mana-yý hakikînin þekliyle, lafzýyla gösterilmesi
zarureti vardýr.65
Kader ve kaza hususunu alakadar eden, insan iradesiyle alakalý “...Sizi de yaptýðýnýz þeyleri de yaratan Allah’týr.”66 âyetine
bakarak, Cebriye mezhebi meydana çýkmýþ; “De ki: Ýþte
Rabbiniz tarafýndan gerçek geldi. Artýk dileyen iman etsin,
dileyen inkâr etsin...”67 âyetine bakarak da Mu’tezile mezhebi
ortaya çýkmýþtýr. Cebriye’nin de Mu’tezile’nin de Kur’ân’da dayandýklarý nice âyetler vardýr.
Ehl-i sünnet ise bunu telif ederek: “Kul ister Allah yaratýr.”
demiþler, sýrat-ý müstakimi temsil etmiþlerdir.
Dinî ihtilafýn sebeplerinden biri, âyetlerin ve hadislerin farklý farklý anlaþýlmasýdýr. Arapçanýn dil kurallarýna uygun, nasslara ve usulu’d-dîne ters deðil ise Kur’ân ve sünnetten anlaþýlan
bütün manalar doðru ve hak olabilir.
Þunu da ilave edelim ki, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)
“Köpek olan eve melek girmez.”68 buyurmuþlardýr. Ýmam-ý
Gazâli ise, “Köpekten maksat; kin, düþmanlýk ve nefrettir. Melekten maksat ilhamdýr. Evden maksat kalpdir. Buna göre: ‘Bir
insanýn kalbinde kin ve nefret varsa, o kalbe ilham gelmez.
65
66
67
68

Bediüzzaman Said Nursi, Ýþârâtu’l-Ý’câz, 16-17
Saffat sûresi, 37/ 96
Kehf sûresi, 18/29
Müslim, Libas, 103 H. No: 2113-2114; Ebû Dâvûd, H. No: 2555-2556; Tirmizî, Cihad 25, H.
No: 1703
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Feyz-i akdesten gelen sýrlardan ve nurlardan mahrum olur’ demektir.” diye tevil etmiþtir.

C- ESMA-Ý ÝLÂHÎYE’YE FARKLI ÞEKÝLDE MAZHARÝYETLER
Ýhtilafýn dînî sebeplerinden biri de, fertlerin veya cemaatlerin
Allah’ýn farklý isimlerinin tecellisine mazhariyetleridir.
Meseleyi genel olarak þu þekilde açýklamak gerekir
Allah’ýn zatý, sýfatlarý ve isimleri vardýr. Allah’ý tarif edenler
þöyle tarif etmiþlerdir: “Allah (celle celâluhu) esmasýyla mâlum, sýfatlarýyla muhât, zatý ile mevcud-u meçhul bir Zât-ý Ecell-i
Âlâdýr.” Tariften anlaþýldýðý üzere Allah’a iman sadece Zatýna
iman deðil, isim ve sýfatlarýna inanýp, kâinattaki tasarruflarý ile
fiillerinde de birlemektir. Ýmanda ihlâs dendiði zaman da akla
bu gelir. Yani; eski ifademizle ele alacak olursak; Tevhid-i Zât,
tevhid-i sýfat, tevhid-i rububiyet ve tevhid-i efal’dir.
Ýbrahim Hakký’nýn ifadesiyle;
Bulunmaz Rabbimin zýddý ve misli âlemde
Ve sûretten münezzehtir, mukaddestir Teâlâllah
Þeriki yok, beridir doðmadan doðurmadan ancak
Ehaddir küfvü yok, “Ýhlas” içinde zikreder Allah
Ne cismu ne arazdýr; ne mütehayyiz, ne cevherdir
Yemez, içmez, zaman geçmez, beridir cümleden Allah
Tebeddülden, teðayyürden dahî elvânu eþkâlden
Muhakkak ol müberradýr, budur selb-i sýfatullah
Ne göklerde, ne yerde, ne saðu sol ve ön artta
Cihetlerden münezzehtir hiç olmaz mekânullah69
Allah’ýn zâtý bizim için mevcud-u meçhul, sýfatlarý ise bizim
için hayret ve þaþkýnlýk makamýdýr. Herkes ulaþamaz. Ulaþsa bile bazý büyük veliler için hayret ufkudur.
69 Erzurumlu Ýbrahim Hakký, Marifetname, 1/68-69
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Biz, Allah’ý sadece kâinattaki tecelliyatý ve O’nun bize öðrettiði isimleriyle bilebiliriz. Kur’ân-ý Kerim’in Allah’ý tanýtmasý da
isimleriyledir. Dikkat edersek, pek çok âyette Allah, icraatlarýný,
âlemdeki tasarrufatýný anlatýyor, arkasýndan bir ismini, bazen
iki ismini zikrediyor. O icraat, o isimlerden kaynaklanýyor demektir.
ALLAH’IN ÝSÝMLERÝ DÖRT ÇEÞÝTTÝR

Allah’ýn isimleri kendi içinde dört çeþittir:
1. Allah’ýn has ismi olan “Allah” ismi,
2. Azam isimleri,
3. Güzel isimleri (Esma-i Hünsâ),
4. (Sair Esma-i Ýlâhiye)
Biz Allah’ý ancak isimleriyle tanýyabiliriz. Allah’ýn isimleri bize, varlýklara ve kâinatýn tamamýna tecelli eder. Bu sayede O’nu
bilebiliriz. Bunu bir misalle izah edecek olursak, senin zatýn var,
kendi zatýna baðlý kabiliyetlerin ve kabiliyetlerine baðlý yaptýðýn
iþler ve fiiller vardýr. Sende bulunan bu kabiliyetlere göre, bir sanat eseri icra ettiðinde, yaptýðýn esere göre sana bir isim verilir.
Bu isim senin fiiline, fiilin kabiliyetine, kabiliyetin de zatýna baðlýdýr. Yazý yazdýðýnda kâtip, resim yaptýðýnda ressam, eser bestelediðinde ise bestekâr diye isimlendirilirsin.
Rabbimiz Zatýnda mevcudu meçhuldür. Vardýr ama vücudunun keyfiyetini biz bilemeyiz. O’nu ancak isim ve sýfatlarýyla tanýrýz. Benim kabiliyetlerim mesabesinde Allah’ýn zâtýna baðlý sýfatlarý vardýr ki, bu makam, bizim için hayret ve þaþkýnlýk makamýdýr. Allah’ýn isimlerinin bine kadar bâlið olduðunu söyleyen
âlimler vardýr.
Abdullah b. Mesud’un naklettiði bir hadis-i þerifte de Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) “...Ey Allah’ým! Kendini isimlendirdiðin veya yarattýklarýndan birine bildirdiðin veya kitabýnda indirdiðin veya katýnda gayb ilminde kalmasýný tercih ettiðin is-
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min hürmetine…”70 buyurmuþtur. Bu hadis Allah’ýn isimlerinin
çokluðunu gösterir. Gayb olup katýndaki kenz (gizli) isimlerini
ise Allah öbür âlemde, cennette tecelli ettirecektir. Onun için
cennette þu anda dünya gözümüzün görmediði, kalbimize hutur
etmeyen ve kulaðýmýzla duymadýðýmýz nimetler göreceðiz. Bu
nimetler bir kutsî hadiste bildirildiði gibi: “Ben cennette sâlih
kullarýma öyle þeyler hazýrladým ki, ne göz görmüþ, ne de kulak
iþitmiþ, ne de kalb-i beþere hutur etmiþtir.”71 Ýþte cennette göreceðimiz ve þimdi bilmediðimiz bu nimetler Kur’ân’da “...biz bu
nimetlerin benzerini dünyada da görmüþtük…”72 þeklinde
anlatýlmaktadýr. Öyle ki; göreceðimiz nimetler, dünyada tecelli
eden esma-i ilâhiyenin, bir de cennette tekrar tecelli etmesidir.
Allah’ýn isimleri nâmütenahidir. O’nun için Mehmet Akif, Asr
sûresinin þiir hâlindeki tefsirinde: “Hâlýk’ýn nâmütenahi adý var,
en baþý Hakk…”demektedir. Kýsaca Allah’ýn isimleri çoktur.
HER NEBÎDE ALLAH’IN FARKLI ÝSÝMLERÝ Â’ZAM
MERTEBEDE TECELLÝ EDER

Efendimiz’den önce gelen nebîler Allah’ýn bir veya birkaç
ismine azamî derecede mazhar olmuþlar ve o isimler onlar için
Ýsm-i A’zam olmuþtur. Onlar için hangi isimler en a’zam mertebede tecelli ettiyse þeriatlarýnýn odak noktasýný o isimler teþkil
etmiþ ve kâinata o isimlerin gözüyle bakmýþlardýr. Mucizeleri bile o ismin tecelli ettiði varlýklarla alakalý olmuþtur. Virdlerini bu
isimler oluþturmuþ, dinleri bu noktada aðýrlýk kazanmýþtýr.
Onun için o peygamberler, has bir mekâna, has bir kavme gelmiþlerdir. Þeriatlarý hususidir.
Efendimiz ise, Cenâb-ý Hakk’ýn bütün isimlerine en a’zam
mertebede mazhardýr. Onun için Kur’ân bütün peygamberlerin þeriatýna câmidir. Bu sebepledir ki, Efendimiz’in arzda ve
70 Ýbn Kesir, Tefsir, (Çeviri: Dr. Bekir Karlýða-Dr. Bedrettin Çetiner), 7/171
71 Müslim, Ýman, 312
72 Bakara sûresi, 2/25
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semada bütün varlýklarla alakalý, bütün nebîlerin gösterdiði
mucizeler çeþitliliðinde mucizesi vardýr. Getirdiði din bütün
insanlýðý kucaklayacak mahiyettedir. Bundan dolayý has bir
mekâna ve zamana gelmemiþtir. Efendimiz Cenâb-ý Hakk’ýn
sadece bütün isimlerine tam bir mazhar, tam bir ayna olmaktan öte, Cenâb-ý Hakk’ýn sýfatlarýna, hatta Zât’ýna bir mir’at-ý
mücellâ olabilecek muallâ bir makama yükselmiþtir. Onun
içindir ki Süleyman Çelebi;
“Zâtýma mir’at edindim Zâtýný,
bile yazdým adým ile adýný.”
“Adýný adýmla beraber yazdým, zatýný zatýma ayna eyledim.”
demiþtir.
Efendimiz’den sonra gelen ümmetin âlîmleri ve velileri aynen
Ýsrailoðullarýnýn peygamberleri gibi olmuþlardýr. Ümmetin içinden çýkan âlim ve veli zatlar, Cenâb-ý Hakk’ýn bütün isimlerine
tam ayna olamamýþ, her yönüyle Efendimiz’e vâris olamamýþtýr.
Ümmet-i Muhammed içerisinde, Allah’a doðru seyr-i sülûkunu
yapanlar, Cenâb-ý Hakk’ýn bir-iki veya üç ismini, gökten inen nuranî bir ip kabul etmiþ, onlarý vird edinerek, ruhlarý ve kalpleri
ona göre þekillenerek, þeriat ve Kur’ân’a o nazarla yaklaþarak, o
ismin arkasýndaki Müsemma-yý Akdes’e doðru yol almaya çalýþmýþlar, seyr-i sülûk-u ruhanîlerini tamamlamýþlardýr.
Cenâb-ý Hakk’ýn isimleri sayýsýnca Ýslam dünyasýnda veliler
zuhur etmiþtir. Bunlar lider insanlar olmuþlar, halk bunlarý sevmiþ ve peþlerinden gitmiþdir. Liderler çoðalýnca, cemaatler de
çoðalmýþtýr. Ýþte Allah’ýn isimlerindeki bu farklý tecelliler, farklýlýklarýn da sebebi olmuþtur.
Hatta o kadar ki; Allah’ýn isimleri arasýnda zahiren zýt isimler
vardýr. Celâlî isimlerde kahhariyet, cemâlî isimlerde ise lütuf ve
rahmet vardýr. Mesela; iki veliden birisi, Allah’ýn Gaffar ismiyle
seyr-i sülûk ederken, diðeri Kahhar ismiyle seyr-i süluk yapýyor-
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sa, ikisi de birbirinin veli olduðunu göremeyebilmektedir. Hatta
birbirlerine haklarýnda sorulsa ikisi de (meslek ve meþrep taassubu da varsa) diðerinin veli olmadýðýný iddia edebilmektedir.
Bu þuna benzer; siz telsizin otuz yedinci frekansýndan konuþuyorsanýz, otuz sekizinci frekanstakiler sizi duyamazlar. Veliler de
böyledir. Bu da, farklý cemaatlerin zuhur etmesinde esma-i
ilâhiyenin de bir payý olduðunu göstermektedir.
3-ÝHTÝLÂFIN ÝÇTÝMÂÎ SEBEPLERÝ

Ýhtilâfýn içtimâî sebeplerini iki grupta mütaala edebiliriz:
1. Herkesin kurtuluþ yollarýný aramasý ve bunu yaparken de
farklý metotlar ve görüþler ileri sürmesi.
2. Münafýk ve ajanlarýn bizi bölme ve parçalama gayretleridir
ki, bunu da kendi içinde iki bölümde inceleyeceðiz.
Ýç Bünyeden Kaynaklanan Sebepler

Nazif Tepedelenlioðlu “Komitacýlar” adlý kitabýnda þu tabiri
kullanýyor: “Eskiden biz ne kadar zirvelerde idik ki, Avrupalýlar
bize bakmak için baþlarýný ne kadar kaldýrsalar da, bizi göremiyorlardý da kaþlarýný kesme lüzumu hissediyorlardý. Þu anda ise
Avrupalýlar bize bakmak istediklerinde, baþlarýný ne kadar eðseler bizi göremiyorlar da, býyýklarýný kesme ihtiyacý hissediyorlar.” Bu ifadeler her ne kadar mübalaðalý olsa da hakikati ifade
etmiyor mu? Yani; bizler eskiden insanlýk minaresinin þerefesinde, bütün insanlýða büyük hakikatleri inþat ve intak eden, necip bir millet iken, sonralarý kuyunun dibine düþmüþ zavallý bir
millet haline gelmedik mi?
Þimdi siz kuyunun dibine düþen bir topluluk düþününüz. Oradakiler diyor ki; bizim yerimiz minarenin þerefesi iken biz buraya nasýl oldu da düþtük? Bizler buraya ait deðiliz ve buradan çýkmalýyýz. Pekala bu çýkýþ nasýl olacak? Ýþte ihtilâfýn baþ gösterdiði
içtimai sebeplerden birisi budur. Ýnsanlar çýkýþ yollarý konusun-
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da farklý arayýþlar ve farklý anlayýþlar sergilemektedir. Týpký bir
kuyuya düþüp de oradan çýkmak için farklý metotlar üzerinde
düþünen bir grup insanýn durumu gibi.
Ýçlerinden bir tanesi diyor ki: “Hep birlikte baðýralým, yardým isteyelim, ihtimal kuyunun yanýndan geçmekte olan birisi
sesimizi duyar, bize bir ip uzatýr ve bizi kurtarýr.” Birkaçý onu
destekliyor ve: “Kurtuluþumuz ancak bu yolla olur.” diyorlar. Bir
baþkasý diyor ki; “Tamam ama bu yolla hareket edersek tükettiðimiz nefesler boþa da gidebilir. Birisi kuyunun yanýndan ya geçer ya geçmez. Yardým için ipi ya uzatýr ya da uzatmaz. Gelin biz,
bizi buraya düþüren Allah’a yalvaralým. O’nun gücü bizi buradan
kurtarmaya yeterlidir. Hep beraber dua edelim, O’na münacatta
bulunalým ve yardýmý O’ndan dileyelim.”
Bu topluluðun içerisinden bir grup da bu zatý destekliyor ve
kurtuluþlarýný da bu çarede görüyorlar. Diðer birisi; “Kardeþlerim, biz sebepler dünyasýnda yaþýyoruz, dolayýsýyla biz sadece
kavlî dua ile kurtulamayýz. Buradan kurtulmak için sebepler
bulmalýyýz.” der. Kuyunun dibini þöyle kazalým, birisi de þu duvarý böyle kazsýn, biri ayaðýný þöyle koysun, diðeri onun üzerine
çýksýn vs. öylece kazalým ve bir sebep bulup, fiilî dua yaparak kuyudan çýkýp kurtulalým der. Bir grup da bunu destekler. Birisi de
der ki “Böyle kurtulma biraz zor olur. Biliyorsunuz ki Kur’ân semadan inen nuranî bir iptir. Bizler o saðlam ipe sýmsýký tutunursak buradan kurtulabiliriz. Týpký Hz. Yusuf’un (aleyhisselâm) uzatýlan saðlam ipe tutunup kurtulmasý gibi. Öyle ise gelin beraber
Kur’ân okuyalým, Kur’ân’a tutunalým. Allah bizi çeker, biz de
kurtuluruz.” der. Bir gurup da onu destekler.
Yukarýda anlatýlanlara dikkat edecek olursak, kuyunun dibindekiler iki þey üzerinde ittifak etmiþlerdir:
1. Yerleri kuyunun dibi olmadýðýnda ittifak ediyorlar.
2. Bulunduklarý kuyudan çýkmalarý gerektiðinde ittifak ediyorlar.
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Ancak, ihtilaf edilen nokta, buradan nasýl çýkýlabileceðidir.
Bu husus kurtuluþ için ihtilafa düþülen içtimâi sebepler birincisidir. Fakat kuyudakiler bir þeyi ihmal ediyorlar. O da asýrlar
önce beþer yine kuyunun dibindeyken -asrý saadet cemaati- acaba ne yaptý ki, insanlýk minaresinin þerefesine çýktýlar. Bunu bilelim ki, biz de onlarýn yaptýðýný yapýp, o noktaya çýkabilelim. Ýþte bunu düþünmediðimiz için kuyunun dibinde kalmaya devam
etmekteyiz.
Dýþ Dünyadan Kaynaklanan Sebepler

Dýþýmýzdaki kâfirlerin, mürtetlerin, münafýklarýn ve özellikle
zýndýka cereyanýna kapýlmýþ içimizdeki bazý ajanlarýn yardýmýyla bizi bölme ve parçalama gayretleridir. Bu asrý saadette baþlamýþtýr. Özellikle münafýklar, çok etkili olmuþlardýr.
Ömer b. Abdulaziz’e zemin hazýrlayýp, Emevilerin daðýnýklýðýný toplayan ve haricilerin baþýna bir balyoz gibi inen Abdülmelik b. Mervan, Ýmam-ý Þâbî’yi elçi olarak Rum kayserine göndermiþtir.
Ýmam-i Þâbî, ashâb-ý kirâmdan beþ yüz zâta yetiþmiþ, Ýmamý A’zam gibi birisine hadis hocalýðý yapmýþtýr. O, harikulade bir
hafýzaya sahipti. Eline kalem alýp hiçbir þey yazmamýþtý. Kendisi derdi ki: “Benim en az rivayet ettiðim þey, þiirdir. Bununla beraber dilersem size tekrar etmeksizin bir ay muttasýl þiir inþad
edebilirim .”73
Rivayet edilir ki; Þâbî, Abdülmelik tarafýndan sefaretle Rum
kayserine gönderilmiþti. Vazifesini ifa ettikten sonra kayserin
Abdülmelik’e yazdýðý mektubu alarak vatanýna avdet etmiþtir.
Abdülmelik mektubu okuyunca aralarýnda þöyle bir muhavere
cereyan etmiþtir:
-Þâbî! Biliyor musun? Kayser mektubunda ne yazmýþ?
-Hayýr bilmiyorum.
73 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuki Ýslâmiyye ve Istýlahatý Fýkhiyye Kamusu, 1/454
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-Yazmýþ ki; senin dindaþlarýnýn haline þaþýlýr, nasýl olur da,
sefirini halife yapmamýþlar?
-Ya Emir el-Müminin! O yalnýz beni gördü. Seni görmüþ olsaydý böyle yazmazdý.
-Hayýr, bu yazý ile seni öldürmek için beni tahrik etmiþ. Daha
sonra kayserin o sözleri bu maksatla söylediði anlaþýlmýþtýr.74
O günlerde baþlayan, parçalama, bölme hamlesi, günümüze
kadar dev adýmlarla gelmiþtir. Özellikle Müslümanlarýn bünyesinin çürüdüðü, mukavemetini kaybettiði, iç dünyada hastalýklarýn, mikroplarýn oynaþtýðý bir dönemde bu mikroplarý kullanarak
ve bunlara ek olarak teknik imkânlarý da devreye sokup, sistematik bir biçimde bizi parçalamaya çalýþtýklarýný, ihtilafýn içtimai sebeplerinden biri olarak bilmek gerekmektedir.

74 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuki Ýslâmiyye ve Istýlahatý Fýkhiyye Kamusu, 1/454
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Üçüncü Bölüm
BÝRLÝK VE BERABERLÝÐÝN LÜZUMU

Mevzumuzun ikinci ana kaidesi olan birlik ve beraberliðimizin lüzumu, kardeþliðimizin gereði ve vahdetimizin tesisi meseleleri, bizim can damarýmýzý oluþturmaktadýr.
ALLAH TEK SAF OLMAMIZI ÝSTÝYOR

Allah (celle celâluhu) Saf sûresinde þöyle buyuruyor.
“Allah, taþlarý birbirine kenetlenmiþ bir bina gibi, saflar
hâlinde, kendi yolunda savaþanlarý sever.”75
Evet öyle bir saf ki, tek sýra hâlinde, saflar arasý sýmsýký olacak. Týpký kurþunlarla perçinleþmiþ bir bina gibi... Bu âyetin
mefhum-u muhalifini ele alýrsak, Allah tek saf hâlinde olmadan
cihat edenleri sevmeyecek ve Allah’ýn sevmediði þekilde hizmeti
yapanlar da muvaffak olamayacaklardýr,” manasý anlaþýlýr.
Müminin bir tarifi de hadis-i þerifte þöyle yapýlmýþtýr:
“Müminin mümine baðlýlýðý, parçalarý birbirini tutan bina gibidir.”76 Böylece Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), vahdetin ve
topluca hizmet etmenin lüzumuna dikkatimizi çekmiþtir.
YERYÜZÜ VÂRÝSLERÝ OLABÝLMEK ÝÇÝN VAHDET

Bizler dünyada yapmýþ olduðumuz i’la-yý kelimetullah ve
hizmet sonucunda hakiki insan olma ufkuna ulaþacaðýz. Bizler
yeryüzünün halifeleriyiz. Yüce Rabbimiz, bizi yaratacaðý zaman
meleklere hitaben: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacaðým…”77
buyurdu.
75 Saf sûresi, 61/4
76 Buhârî, Salat 88, Edep 36, Mezâlîm 5; Müslim, Birr 65. Tirmizi, Birr 18
77 Bakara sûresi, 2/ 30
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Halife, halef manasýndadýr. Yani selefin yerini tutana denir.
Allah yeryüzündeki tasarrufât ve icraatlarýnda insanlarý yetkili
kýlmýþtýr. Ýnsanlar Allah namýna iþ iþleyecek, O’nu temsil edip,
O’na ayna olacaklardýr.
Allah, Vahid ve Ehad’dýr, insanlar vahdetleriyle Allah’ýn vahidiyet ve ehadiyetine ayna olabilirlerse, Allah’ýn yeryüzündeki
temsilcileri, halifeleri olabilirler. Yeryüzünde fitne ve fesatla uðraþýp, vahdeti saðlayamayanlar Allah’ýn halifesi olamazlar. “De
ki; O Allah’týr, tektir.”78 Ayrýca “Hepinizin ilahý, tek ilahtýr.”79
Yani vahdet ve birlik içinde olmayanlar Allah’ý temsil edemez,
O’na ayna olamazlar.
SIHHATLÝ BERABERLÝK LÜZUMLUDUR

Asrýn mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin söylediði: “Cemaatta vahid-i sahih olmazsa, cem’ ve zam kesir darbý
gibi küçültür.” Cemaatin kendi içinde çoðalmasý cem, cemaatlerin ayrý ayrý çoðalmasý ise zamdýr. Bu açýdan vahid-i sahihe muvafýk bir çoðalma olmalýdýr. Yoksa çoðalma tehlikelidir ve kýymetten düþmedir.
VAHDET RUHUNDAN KUVVET DOÐAR

Atasözlerimizden birisi þudur: “Birlikten kuvvet doðar.” Birlik ve beraberlik kuvvettir. Yüce beyanýn ifadesiyle “Nice küçük
topluluklar vardýr ki, Allah’ýn izniyle büyük cemaatlere galip gelmiþtir...”80
Bedir’de üç yüz, bine, Uhud’da yedi yüz, üç bine, Mute’de üç
bin, on binden fazlasýna; Malazgirt’te elli bin, iki yüz elli bine
karþý mücadele etmiþ ve kazanmýþtýr. Hele Çanakkale savaþý ki,
bir avuç Mehmetçik, M. Akif’in ifadesiyle: “Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela” olan bir sürü millete karþý savaþmýþtý.
78 Ýhlâs sûresi, 112/1
79 Bakara sûresi, 2/163
80 Bakara sûresi, 2/249
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Evet, ayný gaye, ayný his ve heyecan etrafýnda, fikir birliði içerisinde, omuz omuza, davaya gönül vermiþ ve aralarýnda vahdet
meydana getirmiþ olan kimseler kendilerinden sayýca fazla, silahça üstün olanlara Allah’ýn izniyle galebe çalmýþlardýr. Bundan
sonra da galip gelmeyi arzu ediyorsak, “Birlikten kuvvet doðar.”
prensibine sadýk kalmalýyýz.
Bediüzzaman’ýn dediði gibi üç tane bir, alt alta yazýlsa sadece
üç ifade ederken, üç tane bir yan yana yazýlýp, omuz omuza verirlerse, yüz on bir kýymetinde ve kuvvetinde olurlar. Çok muhtaç olduðumuz o büyük kuvveti elde edebilmek için, bizim birlik ve beraberliði oluþturmamýz þarttýr. Vahdet ruhunda buluþarak, bir araya gelmemiz gerekmektedir.
ALLAH’IN ÝNAYETÝ CEMAATÝN ÜZERÝNDEDÝR

Eðer bir topluluk, Allah’ýn kendilerine muin ve zahîr olmasýný istiyorsa, birlik ve beraberlik içerisinde olmalýdýr. Allah ittihat
ve ittifak içinde olanlara zahir olur. Binaenaleyh Allah’ýn desteðini alanlarýn sýrtlarý yere gelmez.
EFENDÝMÝZ’ÝN VAHDETÝ TESÝS GAYRETÝ

Efendimiz’in ümmetine kazandýrmak istediði iki gayesi vardý:
1. Allah’ýn rýzasýný kazanmak ve kazandýrmak
2. Ümmetini, “ümmet-i vasat”ýn81 muallâ makamýna çýkarmaktýr.
Bu mualla makam, bir zamanlar Devlet-i Âlîye-i Osmaniye’nin temsil ettiði, devletler arasýnda anlaþmazlýk çýktýðýnda
kendilerine müracaat edilecek olan makamdýr. Hakemlik makamýdýr. Efendimiz, dünyada bu makamý ümmetinin doldurmasýný
istiyordu. Bu makama çýkmanýn yolu ise birlikten ve kardeþlikten
geçiyordu.
81 Bakara sûresi, 2/143
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Vahdet Noktasý Açýsýndan Mekke ve Medine Farký

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), Mekke-i Mükerreme’de
kardeþliðin üzerinde çok durmamýþtý. Çünkü Mekke þartlarý kardeþliði bozucu mahiyette olmayýp, aksine kuvvetlendirici mahiyetteydi.
Þu hususlar dikkatimizi çekmektedir:
1. Mekke’de inanmýþ insanlarýn sayýsý azdý. Az olan cemaatin
içinde kargaþanýn olma ihtimali ise azdýr.
2. Küffar ve müþrikler tarafýndan baský altýnda tutulup, her
gün çile çeken cemaatte kardeþliðin bozulmasý zaten beklenemezdi.
3. Mekke’de inanmýþlarýn arasýnda, birinin diðerini idare etmesi tarzýnda, bir sistem yoktu.
Hâlbuki Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye hicret
ettiðinde enerjisini daha çok ashâbýnýn kardeþliðine teksif edecekti.
Çünkü;
1. Mekke’ye göre Medine’de sahâbe-i kirâmýn sayýsý çoðalmýþtý. Daha fazla çoðalmaya da müsaitti. Kardeþlik tesis edilmezse çoðalmanýn getireceði fitneler ve kargaþalardan endiþe
ediliyordu.
2. Mekke dönemine göre, Medine döneminde çile azalýyordu.
Çile çeken bir cemaatin, kardeþ kýymeti bilmesi tabii idi. Çile çeken bir cemaatin, çilelerden vakit bulup kardeþiyle uðraþmasý
söz konusu olamazdý.
3. Efendimiz Medine döneminde bu konuda bir sistem getirmiþ, bir yerde üç kiþi olursanýz birinizi imam seçin demiþtir.
Böylece ashabdan birisi reis, diðerleri râiyet olmuþtur.
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Efendimiz Hicret Ettiðinde Yaptýðý Üç Mühim Ýcraat

Evet, Efendimiz Medine’ye gelince üç mühim icraat yapmýþtýr ki, üçü de kardeþliðin arttýrýlmasý ve perçinleþtirilmesine yöneliktir.
Ýlki cami inþa etmesidir ki, cemaatini orada toplayacak, kaynaþtýracak ve kalplerini telif edecektir. Zaten cami cesetlerden
ziyade kalplerin telif edilip, fikir, his, heyecan ve dava birliði kurulan yerdir.
Ýkincisi Ensarla Muhaciri birebir kardeþ ilan etmesidir.
Üçüncü olarak, Medine’nin ticaretinde Yahudiler hâkimdi.
Özellikle muhacirin-i kirâm bütün malýný Mekke’de býrakýp gelmiþti ve fakirlerdi. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) onlarý ticarete teþvik edip, onlara yol göstererek zenginleþmelerine ve
Medine ticaretinde söz sahibi olmalarýna vesile olmuþtu.
Sahabe-i kirâmýn iktisadi güç kazanmasý, kardeþliklerinin
daha da artmasýný saðlamýþtý.
KARDEÞLÝÐÝN ÜÇ MERTEBESÝ

Kardeþliðin çeþitleri þunlardýr:
1. Müminler sadece kardeþtirler.”82 âyetinin, ifade ettiði gibi
bütün müminler kardeþtir.
2. Hýlletin yüceltiði kardeþliktir ki; kardeþlerinin hissiyatýnda
fâni olmaktýr. Elemleriyle müteellim, lezzetleriyle mütelezziz olmaktýr.83
3. Îsâr hasletinin zirveleþtiði bir kardeþliktir ki; kendisi darda
ve sýkýntýda dahi olsa mümin kardeþini nefsine tercih etmesidir.
Bu hususa: “hatta kendileri ihtiyaç duysalar bile o kardeþlerine
öncelik verir, onlara verilmesini tercih ederler.”84 âyeti delalet
82 Hucurât sûresi, 49/10
83 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, 167
84 Haþr sûresi, 59/9
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etmektedir. Bu mesele her dönem için geçerliliðini koruyan bir
meseledir.
Efendimiz Medine’ye hicret ettiðinde yaptýðý ilk iþ, Ensar ve
Muhacirleri kardeþ ilan etmesiydi. Ensarla Muhaciri birebir kardeþ yapmýþ ve bu kardeþlik öyle bir dereceye varmýþtý ki, sanki
birbirlerine mirasçý olabilecek noktadaydý. Böyle bir kardeþlik
tesis etmeden baþarýlý olmak çok zorlaþacaktý. Efendimiz’in yaptýðý bu muamelenin tarihte bir eþini daha görmek mümkün deðildir.
Bu destansý misallerden birkaçý:85
Ebu Hureyre (radýyallahu anh) rivayet ediyor: “Ben çok defa aç
kalýrdým. Açlýktan düþüp bayýldýðým da olurdu. Benim hâlimi
Efendimiz ve Cafer-i Tayyar’dan baþka kimse anlamazdý. Bu sebeple Cafer þehit olunca, ona benden daha çok aðlayan olmamýþtý. Zira ben adeta babamý kaybetmiþtim.”
Ebu Hureyre (radýyallahu anh) þöyle devam ediyor :
“Ben çok defa açlýktan bayýlýrdým, gelip geçenler beni sara
hastasý zannederler, geçerlerdi, hâlbuki hasta deðildim. Yine bir
gün Ramazan ayýndayken muttasýl birkaç gün, ne sahurda ne de
iftarda bir lokma bile aðzýma koymamýþtým. Ýftar yaklaþýyordu.
Mescitte Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bana bakmýþ rengimin ve benzimin solukluðunu görünce durumumu anlamýþtý.
Mescittekilere dönerek, “Ebu Hureyre’yi bugün misafir edecek
yok mu?” diye sordu. Kimseden ses çýkmadý. Çünkü her þeylerini Allah için verdiklerinden bir þeyleri yoktu. Ebu Talha ayaða
kalktý: “Ben götüreyim ya Resûlallah!” dedi. Beni aldý ve evine
götürdü. Bir yere oturttuktan sonra hanýmýna durumu anlattý.
Anlattý ama evde bir tas çorbadan baþka yiyecek bir þey
kalmamýþtý. Çocuklarý erkenden yatýrmýþlardý. Çorbadan yeseler
misafirlerine yetmeyecekti. Yemeseler misafir alýnacak diye
düþünüyorlardý. Sonradan öðrendim ki, çorba sofraya konunca
85 Buhârî, 4/222, 223, 267, 268; Ýbn Sad, Tabakâtu’l-Kübra, 3/126
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Ebu Talha eliyle muma bilerek çarpmýþ ve mumu söndürmüþtü.
Ben rahatça ve sýkýlmadan yiyebileyim diye elini çorba kâsesine
boþ getirip götürmüþtü. Ben ise karnýmý doyurup, istirahat
ettim. Sabah mescide gidince Efendimiz, bizi mütebessim bir
çehreyle karþýladý: “Allah aþkýna ne yaptýnýz ki, hakkýnýzda ‘Hatta kendileri ihtiyaç duysalar bile o kardeþlerine öncelik verir, onlara verilmesini tercih ederler.’86 âyeti nazil oldu.87 buyurdu.”
Ashâbýn yaptýðý iþlerin ve baþarýlarýnýn temelinde bu kardeþlik vardý. Onlar böyle olunca Allah da inâyet elini onlardan uzak
tutmuyordu.
Huzeyfet’ül-Adevi anlatýyor “Akþamleyin harp bitmiþti. Amcamýn oðlu da harpteydi. Elime bir matara su aldým ve onu aramaya baþladým. Naaþlara basa basa ilerliyordum. Kendi kendime “Allah’ým bu orduda herhâlde hiç gazi kalmamýþ.” diyordum.
Biraz sonra amcamýn oðlunu yerde yatar buldum. Su istiyordu.
Matarayý ona uzattým, aðzýna götürürken bir þehit namzeti, “ Ah!
Su!” diyordu. Amcamýn oðlu elinin tersiyle suyu ona götürmemi
iþaret ediyordu. Gittim ki, bir cenahýn kumandaný olan Ýbn Hiþam aslanlar gibi yerde yatýyordu. Suyu tam ona uzatýrken öbür
taraftan baþka birisi “Ah! Su!” diyordu. Ýbn Hiþam da elinin tersiyle suyu itti ve kardeþime götür dedi.”
Bunu anlamak mümkün deðildir. Suya ihtiyacýnýz olacak, sekerat hâlinde olacaksýnýz, çölde bulunacaksýnýz, akþama kadar
terleyip su kaybedeceksiniz ve suyu kardeþinize göndereceksiniz.
“Üçüncü kiþiye suyu verecektim ki, baktým ruhunu Rahman’a
teslim eylemiþ. Döndüm Ýbn Hiþam’a vereyim dedim, baktým o
da ruhunu teslim etmiþ. Bari amcamýn oðluna vereyim dedim,
ama nafile o da þehit olmuþtu. Matara elimde öylece kala kaldým.”
86 Haþr sûresi, 59/ 9
87 Buhârî, Edahî 61, Ahkam 38; Müslim, Hac 475
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Mehmet Akif Safahat’ýn da bu olayý þöyle þiirleþtirir:
Vahdet
Huzeyfetü’l-Adevi der ki:
“Harb-i Yermük’ün,
Yaman kýzýþtýðý bir gündü, pek sýcak bir gün.
Ýkindi üstü biraz gevþeyince, sanki, kýtâl,
Silahý attým elimden, su yüklenip derhâl,
Mücâhidîn arasýndan açýldým imdâda,
Aðýr yarayla uzaklarda kalmýþ efrâda.
Ne ma’rekeydi ki, çepçevre, göðsü kandý yerin!
Hudâ’ya kalbini açmýþ, yatan bu gövdelerin,
Þehidi çoksa da, gazisi hiç mi yok? derken,
Derin bir inleme duydum... Fakat, bu ses nerden?
Sýrayla okþadýðým sineler bütün bî-rûh...
Meðerse amcamýn oðluymuþ inleyen mecrûh.
Dedim: “Biraz su getirdim, içer misin, versem?”
Gözüyle “Ver!” demek isterken, arkadan bir elem,
Enîne baþladý. Baktým: Nigâh-ý merhameti.
“Götür!” deyip bana îmâda ses gelen ciheti.
Ne yapsam içmeyecek, boþtu, anladým, ibrâm;
O yükselen sese koþtum ki: Âs’ýn oðlu Hiþâm.
Görünce gölgemi birden kesildi nevhalarý;
Su istiyordu garîbin dönüp duran nazarý.
Ýçirmek üzre eðildim, üçüncü bir kýsa: “Ah!”,
Hýrýltýlarla boþanmaz mý karþýdan, nâgâh!
Hiþâm’ý gör ki, o hâlinde kaþlarýyla bana:
“Ben istemem, hadi, git ver, diyordu, haykýrana.”
Epey zaman aradým âh eden o muhtazarý...
Yetiþtim, oh, kavuþmuþtu Hakk’a son nazarý!
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Hiþâm’ý bari bulaydým, dedim, hemen döndüm:
Meðer þikârýna benden çabuk yetiþmiþ ölüm!
Demek, bir amcamýn oðlunda vardý, varsa, ümit...
Koþup hizasýna geldim: O kahraman da þehit.”
***
Þarkýn ki mefahir dolu, mazi-i kemali,
Ya Rab, ne onulmaz yaradýr þimdiki hâli!
Þirâzesi kopmuþ gibi, manzûme-i îman,
Yapraklarý yýrtýk, sürünür yerde, periþan.
Vahdet mi þiârýydý? Görün þimdi gelin de:
Her parçasý bir mel’abe eyyâmýn elinde!
Tarihine mev’ûd-i ezelken ebediyyet,
Ey, tefrika zehriyle þaþýrmýþ giden, ümmet!
“Nisyân”a çýkan yolda mý kaldýn gümrah?
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh!88
ÝSTANBUL’UN FETHÝ NÝÇÝN FATÝH’E NASÝP OLMUÞTUR?

Ahmet b. Hanbel’in Müsned’inde geçen “Muhakkak Ýstanbul
fetholunacaktýr. Onu fetheden komutan ne güzel komutandýr ve
onun askerleri ne güzel askerlerdir.”89 hadisini okur ve bu fetih
niçin Fatih’e nasip olmuþtu diye düþünürdüm. Fetih Fatih’e nasip olmuþtu çünkü Fatih’in halký îsâr ufkunda ve melekleri kýskandýran çok ciddi bir vahdete sahipti.
Bir gün tebdil-i kýyafetle halkýn arasýna inen Fatih þu olaya
þahit olmuþtu:
Bir bakkala girer, birkaç þey almak ister. Bakkal sahibi istediklerinden birini vererek diðerini, karþý komþusundan almasýný, zira kendisinin bugün siftah yaptýðýný, diðer bakkal kardeþinin henüz siftah yapmadýðýný söyler. Fatih Han, ikinci bakkala gittiðinde oradan da birkaç þey ister. Ayný mukâbeleyi bu bakkal sahibin88 M. Akif Ersoy, Safahat, 2/960
89 Ahmet b. Hanbel, Müsned, 4 /335
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den de görür. Üç beþ bakkalý bu þekilde gezer ve hepsinden ayný
diðerkâmlýk ifade eden sözleri iþitince hemen saraya döner ve elbisesini bile deðiþtirmeden hemen þükür secdesine kapanýr ve:
“Ben bu milletle, deðil Ýstanbul’u, dünyayý fethederim.” der.
Fatih’in halký tam bir kardeþlik içindeydi. Yaþamayý deðil yaþatmayý esas alan bir milletti. Ýþte Ýstanbul’un fethi îsâr ufkunda
kardeþliði yaþayan Hz. Fatih ve ordusuna nasip olmuþtu.
Nitekim muvaffak kelimesi de asýl olarak ittifaktan gelmektedir. Vifak olmazsa, ittifak olmaz. ittifak olmazsa muvaffakiyetin
yerleþmesi mümkün deðildir.
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Dördüncü Bölüm
VAHDETE GÖTÜREN YOLLAR

Hayatýmýzda en zor meselelerden birisi, manevi ve içtimaî
hastalýklarýmýzý teþhis meselesidir. Teþhis, meselelere daha üst
zaviyelerden bakmak ve problemlerin menþeini bulabilmek için
çok önemlidir. Bundan daha önemlisi ise teþhisini belirttiðimiz
vakalarýn tedavi yöntemlerini gösterebilmektir. Bu noktadan
sonra teþhisten ziyade tedavi metotlarý üzerinde duracaðýz:
BÝRLÝÐÝN LÜZUMUNA ÝNANMALIYIZ

Öncelikle vahdetin bizim için ne kadar ehemmiyetli olduðuna
inanmamýz gerekmektedir. Zira, ehemmiyetine inanýlmayan hiçbir meselede muvaffak olmak mümkün deðildir. Vahdet meselesi bizim can damarýmýzdýr. Bu damarýn kesilmesi veya kopmasý
ölümümüz demektir.
MÜ’MÝNLERE KARÞI KÝN VE ADAVET BESLEMEMELÝYÝZ

“Müminlere karþý kin ve adavet (düþmanlýk) beslemek, þahsî
hayatýmýz yönünden, toplum hayatýmýzca ve manevi hayatýmýzca merduttur, zararlýdýr ve zulûmdür. Hayat-ý beþeriye için
ölümdür. Evet nasýl ki sen bir gemide veya hanede bulunsan seninle beraber, dokuz masum ile bir cânî var; o gemiyi batýrmaya
veya o haneyi yakmaya çalýþan bir adamýn ne derece zulmettiðini bilirsin. Hatta, bir tek masum dokuz cânî olsa, yine o gemi
hiçbir kanun-u adaletle batýrýlamaz.
Aynen öyle de ilâhî bir gemi olan müminin vücudunda iman,
Ýslamiyet ve komþuluk gibi dokuz deðil, belki yirmi masum sýfat
varken, sana zararý olan ve hoþuna gitmeyen bir cânî sýfatý yüzünden ona kin ve adavet baðlamakla o hane-i maneviye-i vücu-
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dun manen gark ve ihrakýna, tahrip ve batmasýna teþebbüs veya
arzu etmen onun gibi þenî ve gaddar bir zulümdür.”90
MÜNÂKAÞAYI TERK ETMELÝYÝZ

Özellikle dinî konularda münakaþa etmememiz þarttýr. Hele
imani meselelerin münakaþa hâline getirilmesi kesinlikle caiz
deðildir. Efendimiz’den (sallallahu aleyhi ve sellem) rivayet edilen
bir hadis-i þerifte: “Ümmetim yetmiþ üç fýrkaya ayrýlacaktýr. Bu
fýrkalardan, sadece birisi kurtulacaktýr.”91 buyurmuþ “Bunlar
kimdir.” diye sorulunca da “Benim ve ashâbýmýn üzerinde bulunduðu yolda olanlardýr.”92 cevabý verilmiþtir.
Bu hadisin baþ tarafýnda Hz. Enes’ten gelen rivayette; Hz.
Enes der ki: “Din üzerinde münakaþa yapýyorduk ki, yanýmýza
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) geldi. Bizi münakaþa
eder hâlde görünce, hiç görülmemiþ derecede kýzdý ve þöyle dedi: “Ey Muhammed’in ümmeti, nefislerinizi bu derece ateþlendirmeyiniz, bununla mý emrolundunuz? Bundan nehyedilmediniz mi? Sizden öncekiler de sadece bu sebepten yok olmadýlar
mý? Hayrý az olduðu için mücadeleyi terk ediniz. Münakaþayý
terk ediniz, zira münakaþa, kardeþler arasýna düþmanlýk sokar.
Münâkaþayý terk ediniz, zira fitnesinden emin olunmaz.
Münakaþayý terk ediniz, zira o, (zihinlerde) þüphe meydana getirir, amelleri yok eder. Münakaþayý terk ediniz, zira mümin
(dinde) münakaþa yapmaz. Münakaþayý terk ediniz, zira
münakaþa yapanýn zararý tam olmuþtur. Münakaþayý terk ediniz, zira münakaþada devam, günah için kâfidir. Münakaþayý
terk ediniz, zira o, Rabbimin putlara tapmak ve þarap içmekten
sonra beni nehyettiði ilk þeydir. Münâkaþayý terk ediniz, zira
þeytan ibadetten meyus, fakat aranýza fitne ve fesat sokmaktan
ümitvardýr. Ýþte bu, dinde münâkaþadýr. Münâkaþayý terk edi90 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, 20. Lem’a; Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, 250-251
91 Gazâlî, Ýhya, (Mütercimi Ahmet Serdaroðlu) 1/105
92 Darimi, Siyer 75; Tirmizî, Ýman 18
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niz, zira Ýsrâiloðullarý (bu yüzden) yetmiþ bir fýrkaya, Nâsraniler
yetmiþ iki fýrkaya ayrýldýlar. Ümmetim ise yetmiþ üç fýrkaya ayrýlacaktýr. Bunlarýn bir kýsmý müstesna hepsi de dalâlet üzerindedir. ”93 buyurur.
Görüldüðü gibi ümmetin bölünmesinin temelinde münâkaþa
yatmaktadýr. Ýslam ümmetinin en büyük imtihaný ve belasý ise
kardeþin kardeþle olan imtihanýdýr. Bu hadis, hadis kriterleri
açýsýndan incelenebilir. Ýslam topluluðu gruplara ayrýldýktan
sonraki devirlerde bu hadis-i þerifi inceleyenler çeþitli guruplarý
saymýþ, yetmiþ üç sayýsýný tutturmaya çalýþmýþlardýr.
Özellikle bu sayýyý tutturma çabalarý, mezheplerle ilgili kitap
yazýp bu hadisi kullananlarda görülmüþtür. Arapçada, yedi ile
yetmiþ kelimeleri kesretten kinaye olarak kullanýlýr. Buradaki
yetmiþ üçten maksat; ümmet-i Muhammed’in çok fýrkaya ayrýlacaðýna iþarettir. “Ýsrâiloðullarý yetmiþ bir fýrkaya” ifadesiyle, Yahudilerin çok fazla bölündüðüne, “Nasraniler yetmiþ iki fýrkaya...” ifadesiyle, Nasaranýn Yahudilerden daha fazla bölündüðüne, “Ümmetim ise yetmiþ üç fýrkaya” ifadesiyle de, ümmet-i
Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem), Hristiyanlardan da fazla bölüneceðine dikkat çekilmiþtir.
Bu rivayetten anlaþýlýyor ki, daha önceki ümmetlerin yýkýlýþ
sebebi, gereksiz münakaþalardýr.
Burada münakaþa ile ilgili, Bediüzzaman Hazretleri’nin þu sözlerini aktarmak yerinde olur: “Dakik mesail-i imaniyeyi, mizansýz
mücadele sûretinde cemaat içinde bahsetmek caiz deðildir. Mizansýz mücadele olduðundan, tiryak iken zehir olur. Diyenlere,
dinleyenlere zarardýr. Belki böyle mesail-i imaniyenin itidal-i
demle, insafla, bir fikir alýþveriþi sûretinde bahsi caizdir.”94
93 Darimi, Siyer 75; Tirmizî, Ýman 18;
94 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, 42
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Evet, dinî meselelerde cehaletle ve hakperestlik ölçülerinden
uzak, hissi bir þekilde münakaþa ihtilafý doðurur. Böyle bir ihtilaf daha çok iftiraka götürür. Münakaþa ihtilafý, ihtilaf da iftiraký doðurur.
Dinî mevzularda mizansýz ve cahilce olan münakaþayý terk
edersek, bizi parçalanmaya götürecek iftiraka inþallah düþmeyiz. Bu husus kardeþliðimizin perçinlenmesi adýna da çok önemlidir.
ÝHTÝLAFI RAHMETE DÖNÜÞTÜRMELÝYÝZ

“Bârika-i hakikat, müsademe-i efkârdan doðar.” sözü herkesçe
malumdur. Farklý olmak, farklý düþünmek yaratýlýþýn muktezasýdýr.
Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem): “Ümmetimin ihtilafýnda rahmet vardýr.”95 buyurmuþtur. Müsbet manadaki farklýlýklar, ayrýlýk
deðil, aksine ittifaký meydana getirir. Þayet dinî ilimleri ele alacak
olursak; tefsir, hadis, fýkýh, kelam ilimlerinin hepsinin kendisine
göre önemi, sahasý vardýr. Her ilmin hakký verilirse ortaya mükemmel bir ilim havuzu çýkar. Bu ilimle uðraþanlar derinlemesine incelemeler yaparak kendi dallarýný yüceltirler. Ama kendi dallarýný yüceltmek için, baþka ilimleri kötülediklerinde ayrýlýða sebebiyet verirler. Dolayýsýyla dini ilimler inkiþaf etmemiþ olur. Ýlim, ilmi tenkis etmemeli, belki desteklemeli ve ilme kuvvet vermelidir. Ýþin aslý ve özü de budur.
Müslümanlar kendi üzerine düþeni en güzel þekilde ifa etmelidir. Ýslam’ý anlatýrken gidilen yolda herkes kendi metodunu uygulamalý, ama hiç kimse diðerinin metodunu kötülemememli,
ona çamur atmamalýdýr.
Meseleye farklý bir zaviyeden bakacak olursak, þayet Allah insanlarýn tek tip olmasýný isteseydi, Kur’ân’da bütün hükümleri
belirtir, farklý görüþ ve mezheplere yer vermezdi. Ama Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) vefatýyla sahabe arasýnda farklý
görüþler olmuþtur. Daha sonraki yýllarda mezhepler ortaya çýk95 Acluni, Keþfü’l-Hafâ,H.No:103.
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mýþtýr. Ömer b. Abdülaziz: “Eðer Hz. Muhammed’in ashâbý ihtilaf etmeseydi üzülecektim. Zira onlar, ihtilaf etmeselerdi ruhsat
olmazdý.”96 der. Bizim için önemli olan ihtilafý ittifaka dönüþtürmektir. Hakikatin her yönüyle vuzuha kavuþturulmasý için
gayret sarf edilmesi gereklidir.
Ýhtilaf, Kader-i Ýlâhî Noktasýyla Bir Vazife Taksimidir
Fikir cereyanlarý, meslekler ve meþreplerin ihtilafýný, kader-i
ilâhî noktasýndan vazife taksimi olarak görmemiz gerekmektedir. Herkes kendi sahasýnda aksiyoner bir ruhla hizmet
etmelidir. Gerektiðinde diðer hizmet eden kardeþlerine destek
vermeli, asla onlara hücum etmemelidir. Eðer böyle yaparsa ihtilafý, iftiraka dönüþtürmüþ ve fitneye zemin hazýrlamýþ olur. Bu
da bizim dünyevi ve uhrevî kaybýmýz demektir.
Göz ikidir, fakat tek noktaya bakar. Farklý cemaatler, fikirler;
farklý gözler gibidir. Tek hedefe hizmet ederler. Ancak þaþý olanlardýr ki, gözü parçalanmýþ ve bölünmüþ zannederler.
ÝHTÝLAFLAR, HAYIRDA MÜSABAKANIN
NÝRENGÝ NOKTASIDIR

Kur’ân-ý Kerim’de: “Herkesin yöneldiði bir cihet vardýr, haydin öyleyse hep hayýrlara koþun, yarýþýn. Nerede olursanýz olunuz Allah hepinizi bir araya getirir. Þüphesiz ki Allah her þeye
Kadîrdir.”97 buyuruluyor. Yani, biz sizin yüzünüzü ayrý yönlere
çevirdik ki; hayýrda müsabaka edesiniz Ýnsan tek baþýna olduðunda pasif bir varlýktýr. Ýnsan rekabet olduðunda harekete
geçme eðiliminde yaratýlmýþtýr.
Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bunu çok iyi bildiði için,
bu fýtrî kanunu ashabýnýn üzerinde uygulamýþtýr. Mesela; Ensarla Muhaciri istiþarî toplantýlarýnda hiçbir zaman karýþýk
oturtmamýþtýr. Hatta Ensara da Evs ve Hazreç kabileleri olarak ayrý þekilde oturmalarýný tavsiye etmiþtir. Efendimiz, hem
96 Sehavi, el-Makasýdü’l-Hasene,27
97 Bakara sûresi, 2/148
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kavmiyet hissini öldürmüyor, aradaki baðlarý koparmýyor hem
de onlarý hayýrda yarýþtýrýyordu. Savaþa çýkarken bile her kabileye ayrý bir sancak veriyordu ve kendilerinden birisini sancaktar olarak seçiyordu. Bayraklarýnýn rengi, parolalarý ve bayraktarlarýnýn ismine varýncaya kadar her ayrýntýyý, farklýlýklarý göz
önüne alarak bizzat tespit ediyordu.98 Ammar Ýbn Yasir’in:
“Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), kiþinin, kendi kavminin
bayraðý altýnda savaþa katýlmasýný emrederdi.”99 tespiti ne kadar dikkat çekicidir.100
VESÝLELERDE ÝTTÝFAK MÜMKÜN DEÐÝLDÝR

Bizler temelde ve gayede ittifak ederiz. Bütün müminler temelde ve esasta ittifak hâlindedirler. Allah’a, peygamberlere, kitaplara, haþre, meleklere, ve kadere imanda müttefikiz. Ýslam
esaslarýný kabulde beraberiz. Vatan, millet sevgisi ve onlara hizmette hepimiz ayný þeyleri düþünmekteyiz.
Bizler gayede ittifak hâlindeyiz. Gayemizi her namazdan sonra okumaya çalýþtýðýmýz, “Salaten Tüncînâ” duasýnda Allah’tan
istemekteyiz. Duamýzda;
“Ey Allah’ým bizi aksâ’l-gâyata ulaþtýr.”
“Ey Allah’ým bizi ahsenu’l-gâyâta ulaþtýr.” diyoruz.
Bu iki terkiple ifade etmeye çalýþtýðýmýz gaye, en yüce, en zirve gayedir ki, Allah’ýn rýzasýný kazanma gayesidir. Bundan daha
yüce ikinci bir gaye olamaz.
Allah’ýn rýzasýný kazanma gayesine uygun, bir ikinci gayeye
daha talibiz. Bu da Hakk’ý hâkim kýlmadýr. Zira:
Zeliller, Aziz-i Mutlak’ý yeryüzünde temsil edemezler.
Mahkumlar, Hâkim-i Mutlak’ý temsil edemezler.
98 Ýbn Sa’d; Tabakâtu’l-Kübra, 2/14
99 Ahmed ibn-i Hanbel, Müsned, 4/268
100 Ýbn Hiþam, es-Siretü’n-Nebeviyye, 3/273-274
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Zayýf ve acizler, Kaviy-yi Mutlak’ý, Kadîr-i Mutlak’ý temsil
edemezler.
Miskinler ve fakirler, Ganiy-yi Mutlak’ý temsil edemezler.
Emir alan memurlar, Âmir-i Mutlak’ý temsil edemezler.
Öyleyse Allah’ýn rýzasýný tam kazanabilmek için zilletten ve
mahkumiyetten kurtulup, izzetin ve hâkimiyetin yüksek semasýna çýkmamýz gerekmektedir.
Yukarýda tarif edilen ölçüler içerisinde bizler, esaslarda ve
gayede ittifak hâlindeyiz, fakat vesilelerde farklý farklýyýzdýr. Zira
Allah’a giden yollar mahlukatýn nefeslerinin sayýsý kadar çoktur.
Arap þairi diyor ki;
“Ýbarelerimiz ayrý ayrý ise de, senin hüsnün birdir.
Hepsi de o hüsne iþaret ediyorlar.”
Hizmet eden farklý cemaatler ve ekoller, farklý lafýzlar, farklý
yollar, farklý iþaretler gibidir. Ýþte bunu böyle bilmek, kendi yolundan baþka yollarla da ayný hedefe ulaþacaðýný kabullenmek,
bizi birlik ve beraberliðe ulaþtýracaktýr.
Kendi yolundan baþka yol kabul etmemek, hem bir taassubun hem bir cehaletin hem tek yönlü bakýþýn hem de fitneye zemin hazýrlamanýn ifadesidir.
Sadece kendi yolunu hak kabul edenler, yanýlmýþlýk ve cehaletle, baþka yoldan gidenleri yanlýþ yolda veya dalâlette, yahut da
küfürde görmek sûretiyle çok büyük hatalara düþmektedirler.
Hâsýlý; biz özde biriz. Bizi ayrý gibi görenlere karþý: “Bizde zaten ayrýlýk gayrýlýk yok ki birleþelim.” anlayýþýnda olmamýz
gerekmektedir. Ayrý kulvarlarda koþsak bile, ayný hedefe koþmamýz bizim birliðimizin alametidir. Göz ikidir, ama iki göz bir görür. Biri saða diðeri sola bakmaz. Biri aþaðý diðeri yukarý bakmaz. Gözü farklý tarafa bakanlar veya farklý görenler þaþý olanlardýr. Bir vücuttaki uzuvlarýn farklý yerlerde olmasý, farklý iþlev-
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ler görmesi, bu uzuvlarýn baþka vücuda ait olduklarýný göstermez. Evet, bizler ayrý deðiliz. Rabbimiz, Nebîmiz, dinimiz bir.
Biz tek bir milletiz. Bu da bizi birliðe götüren noktalardan
biridir. Ayný Hakk’a hizmet ediyoruz. Öyleyse biz biriz.
VAHDETÝN AKLÎ VE MANTIKÎ ESASLARA OTURTULMASI

Tam bir birlik ve beraberliðin oluþturulabilmesi için, hissi
kardeþliðin yanýnda aklî ve mantýkî birlikteliðin de temin
edilmesi gerekir. His ve duyguyla beslenip devam eden kardeþlikler ters yönden gelen his ve duyguyla bitebilir. Bu sebeple kardeþliðimizi saðlam temellere oturtmamýz þarttýr. Ortak temellerimizi ve müþterek noktalarýmýzý bulmamýz bir mecburiyettir.
Öyle ki; Hâlýkýmýz bir, Hakkýmýz bir, Râzýkýmýz bir, Mâlikimiz
bir, bine kadar bir bir... Peygamberimiz bir, kitabýmýz bir, kýblemiz bir, yüze kadar bir bir... Vatanýmýz bir, milletimiz bir, devletimiz bir, ona kadar bir bir... Bu birleri binlere, on binlere çýkartabiliriz. Bu ortak birlerin etrafýnda toplanmalýyýz. Yoksa: “Sen
benim meslek ve meþrebimdensin, öyleyse benim kardeþimsin.
O da benim meþrebimden deðil, öyleyse benden deðil.” demek,
hissî bir kardeþliktir ve uzun ömürlü olmayacaktýr. O tür kardeþlikler dahi, zamanla kendi içerisinde yok olmaya ve düþmanlýða
dönüþmeye mahkumdurlar.
“Ýyiliðe iyilik her kiþinin kârý,
kötülüðe iyilik er kiþinin kârý” diyerek,
Yunus’un;
“yaratýlaný severiz,
yaratandan ötürü.” sözünü kendimize rehber edinip, aklî ve
mantýkî esaslara oturan saðlam kardeþlikler kurmamýz þarttýr.
Saðlam esaslara oturtulmuþ kardeþlikler uzun ömürlüdür. Bu
kardeþlikler küçük, basit hadiselerle ve his kaymalarýyla sarsýlmaz ve yýkýlmaz kardeþliklerdir.
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BÝRLÝK VE BERABERLÝK KALBÎ OLGUNLUÐA BAÐLIDIR

Ýnkiþaf etmemiþ ve kalbî olgunluða ulaþmamýþ insanlar, ittifaký saðlayamazlar. Ýnsanlarýn kýymetini bilemezler. Çocuk ruhludurlar. En küçük þeyleri bile mesele yapabilen bu insanlarýn
birlik oluþturmalarý çok zordur.
Kalbî Olgunluðun Yollarý

Kalbî olgunluk için iki yol vardýr:
a) Çile: Çile çekmemiþ, kötü söz iþitmemiþ, davasý için aylarca
mahrumiyet ve sýkýntýlara maruz kalmamýþ kiþiler, belirli bir makama geldiklerinde, oralarýn hakkýný vermekte zorlanýrlar. Altýndakilerin kýymetini bilemeyip, birlik ve beraberliði bozabilirler.
Mekke devrinde Ýslam’a girip çile çekmiþ sahabilerde ayrýlýk görülmez, fitne ve fesata alet olduklarýna da þahit olunmaz.101
Davasý için çile çekmeyenler þu adamýn hâline benzerler ki;
“Komþu köyümüzde bir adam vardý, tam bir tarla satýn alma hastasýydý. Öyle meþhurdu ki, tarla satýlacak olsa hemen ona giderlerdi. Biri tarla satmak için geldiðinde, adam el altýndan hemen: ‘Bu
tarla mirastan mý kaldý yoksa çalýþarak mý bunu elde etti.’ diye
araþtýrýrdý. Eðer bu tarla mirastan kaldýysa alýrdý. Çünkü, o malý
çalýþmadan mirastan alan kiþi malýn kýymetini bilmez, yarý fiyatýna satardý.” Þüphesiz davasý için çile çeken insan, davasýna daha
sýký baðlanýr.
b) Müttaki Olma: Kalbin olgunluðu için, müttakî bir hayat
yaþanmalý, haramlar, günahlar ve þüpheli þeyler bile terke dilmelidir. Allah (celle celâluhu) ile sýký bir irtibat kurulup, kalp ve
ruh beslenmelidir.
Kalp ve ruh beslendiðinde fertler kemale erecektir. Mükemmel fertlerden mükemmel bir topluluk ve mükemmel bir devir
101 Bizler sahabe-i kirâmýn kritiðini yapmamalýyýz, yapamayýz. Ancak meselenin anlaþýlmasý
için küçük bir iþarettir.
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meydana gelecektir. Öyle bir dönem de, Mekke fethi dönemidir.
Zira “Bugün sizin dininizi kemale erdirdim...”102 âyeti Mekke’nin fethedildiði gün nazil olmuþtur. Hz. Adem ile baþlayan
din, Hz. Muhammed’e gelen Ýslam diniyle kemale ermiþ
Mekke’nin fethedildiði güne kadar gelen âyetlerle de zirveye
ulaþmýþtý. Dini, haram ve günahlardan sakýnarak, ibadet-i taat
noktasýyla da yaþayýp çilesini çeken sahabi cemaati de bu
kemâlâtý tahsil ediyordu. O kâmil dinin ve cemaatin baþýnda da
ekmel-i küll bir Nebî vardý. O Mekke fethini hazýrlamýþtý.
Mekke fethi “fetihlerin fethi”dir. Þifreli kapýlardan birisi açýldýðýnda diðer bütün kapýlarýn açýlmasý gibi Mekke fethi de
merkezî bir kilidin açýlmasý gibiydi. Bu fetihte aslýnda âlemin
kapýlarý Ýslam’a açýlýyordu.
BÝRLÝK VE BERABERLÝK; AFFETMEK, MÜLÂYEMET
VE MUAMELEYE BAÐLIDIR

Birlik ve beraberlik, affetmek, müsamahalý olmak ve yumuþaklýkla temin edilebilir. Þâyet müsamahalý olmuyor, affetmiyorsak ve hele kalp yumuþaklýðýmýz yoksa býrakýn birlik ve beraberlik içinde olmayý, mevcudu bile elimizde tutmamýz mümkün
deðildir.
Allah (celle celâluhu) Kur’ân-ý Kerim’de Efendimiz’e hitaben:
“Eðer katý yürekli kaba biri olsaydýn, insanlar senin etrafýndan daðýlýverirlerdi. Öyleyse onlarýn kusurlarýný affet, onlar için
maðfiret dile ve iþleri onlarla müþavere et. Bir kerede azmettin
mi, yalnýz Allah’a tevekkül et….”103 buyuruyor. Demek farz-ý
muhâl kalpler katý olunca ve etrafa katý kalple haþin ve sert muamele edince peygamber de olsa birlik ve beraberliðin temini
mümkün olmamaktadýr. Katý kalplilik mevcut cemaatýn bile daðýlmasýna sebebiyet vermektedir.
102 Mâide sûresi, 5/3
103 Âli Ýmran sûresi, 3/159
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Efendimiz’in Müsamahasý

Hz. Peygamberimiz’in yumuþaklýðý konusunda Ebû Mahzure þunu anlatýyor; “Mekke fethedilmiþ, Huneyn savaþý da bitmiþti. Ben çocuktum. Arkadaþlarýmla beraber mahallede oyun
oynarken, Hz. Bilal Kâbe’nin damýna çýkmýþ ezan okuyordu.
Ben de onu taklit edip, onunla alay ediyordum. Bu arada Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de yakýnýmýzda bulunuyormuþ.
Geldi ve sesin kime ait olduðunu sordu. Kimseden ses çýkmayýnca bizi sýraya dizdi ve teker teker dinlemeye baþladý ve sesin
bana ait olduðunu anladý. Arkadaþlarýmý saldý. Bana “Sen ezaný
biliyor musun?” dedi. Ben hayýr deyince bana ezaný öðretip baþýmý okþadý. Biraz önce, O’na o kadar öfkeliydim ki, dünyada en
sevmediðim insan O’ydu. Ama benim ezaný alaya almama raðmen bana kýzmayýp saçýmý okþamasý beni bir anda deðiþtirmiþti. Efendimiz giderken arkasýndan “Ya Resûlallah, senin Mekke’de müezzinin olayým mý?” diye seslendiðimde “Tamam ol.”
dedi. O günden sonra bütün ezanlarý ben okudum.” diyor. Ebu
Mahzure yaþlanmýþtý. Kâkülleri o kadar uzundu ki sokakta sürünüyordu. Kendisine: “Þu kâküllere bir makas atsana” diyenlere: “Bu saçlarý nasýl keserim, bunlara Resûlullah’ýn elleri deðdi.” diyordu. Saçýnýn her tarafý beyazladýðý hâlde sadece kâkülleri siyahtý.”104
Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Ebu Mahzure’nin baþýný
okþamak yerine, kýzýp iki tokat atsaydý, acaba onun kalbini kazanabilir miydi? Muhtemelen kazanamazdý. Kazanamadýðý gibi
Ebu Mahzure’nin hem dünyasý hem de ahireti mahvolurdu. Hz.
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) hep yumuþak, hoþgörülü
olmuþ, insanlarýn kusurlarýný görmezlikten gelmiþ, yüzlerine
vurmamýþ, onlarý mahçup duruma düþürmemiþtir. Onlarý kendine çekebilmek için, insanî münasebetlerini ayakta tutmaya
çalýþmýþtýr.
104 Beyhaki, es-Sünenu’l-Kübrâ, 1/393
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Her Dönemde Mülâyemet

Ayrýca bu hoþgörü ölçüsü kuvvetli veya zayýf durumdayken
deðiþmemelidir. Yüce Rabbimiz: “Allah bu husustaki emrini bildirinceye kadar affedin ve hoþgörün..”105 buyuruyor.
Özellikle Müslüman’ýn zayýf olduðu bir hengâmede hoþgörülü olmaya ihtiyacý daha fazladýr. Ýslam’ýn en güzel yaný ise, bu
iþe güçlüyken de devam etmesidir. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve
sellem) Mekke’yi fethettiðinde, halk O’nun herkesi cezalandýracaðýný zannederken, halký bir yana toplamýþ ve þu soruyu sormuþtur:
“Bugün size nasýl davranmamý istersiniz?” Halk da Hz.
Ali’den öðrendikleri:
“Kerim bir kardeþin, kardeþine yaptýðýný bekleriz.” cevabýný
vermiþtir.
Bunun üzerine Allah Resûlü: “Bugün sizi kýnayacak, size serzeniþte bulunacak deðilim. Ben hakkýmý helal ettim, Allah da sizi affetsin... O merhametlilerin en merhametlisidir.”106 âyetini
okumuþtur. O öyle bir hoþgörü sahibi idi ki, Ýslam’ýn baþ düþmaný Ebu Cehil’in oðlu Ýkrime’yi bile affetmiþtir. Ýkrime: “Bu din
beni bile affediyorsa, bu dine girilir.”107 demiþ ve Müslüman
olmuþtur. Bu yumuþaklýkla ortaya nice kahramanlar çýkmýþtýr.
Sert ve kaba insanlarýn, Allah ve Resûlü’nün ahlâkýyla
ahlâklanmadýklarý muhakkaktýr. Sünnete muhalefet eden kimselerin ise hayatlarýnda bereket bulmasý mümkün deðildir.
Katý, kaba ve müsamahasýz olanlarýn hakperest olmaktan ziyade nefisperest olma ihtimali daha yükseltir. Nefisperest insanlar da antipatik insanlardýr ki, böyle insanlarýn hiçbir zaman
sevgiye dayalý vahdeti tesis etmesi beklenemez. Çünkü, enesini
sevenler baþkasýný sevmezler. Katý kalpli, müsamahasýz insanlar, Hakk’ýn hatýrýný âlî tutmaktan daha ziyade, nefsin ve menfa105 Bakara sûresi, 2/109
106 Yûsuf sûresi, 12/92
107 Ýbn Hazm, Cevamiu’s-Sire, 230
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atin hatýrýný âlî tutarak fitneye ve iftiraka zemin hazýrlarlar. Bu
ise Hakk’a hizmet ederken bile hak içerisinde sapýtmak ve vahdete en büyük darbeyi indirmek demektir.
TATLI DÝLLÝ OLMAK

Tatlý dil yýlaný deliðinden çýkarýrmýþ. Bizler Müslümanlara ve
insanlara karþý çok yumuþak sözlü olmalýyýz. Özellikle teblið ve
irþad meselesinde “kavli-leyyine dikkat etmemiz þarttýr.
Tâhâ sûresinde Cenâb-ý Hak Hz. Musa ve Hz. Harun’a hitaben þöyle buyurur: “Gidin Firavun’a, zira o iyice azdý. Ona tatlý,
yumuþak bir tarzda hitap edin. Olur ki aklýný baþýna alýr, yahut
hiç deðilse biraz çekinir.”108 âyetini kýsaca tahlil edecek olursak,
karþýmýza þu tablo çýkar: Öncelikle tebliðci konumunda Hz. Musa bulunmaktadýr. Sert mizaçlý, bir vuruþta bir adamý öldürmüþ
birisi. Miraç hadisesinde tasviri yapýlýrken, yuvarlak çehreli, esmer, kývýrcýk saçlý, omuzlarý geniþ, pazularý güçlü, pehlivan yapýlý olduðu anlatýlýr.
Teblið edilecek ve kendisine yumuþak konuþulacak kiþi ise,
senelerce Hz. Musa’nýn baþýna musallat olmuþ, milleti kendisine
karþý kýþkýrtmýþ azýlý bir düþman olan Firavun’dur. Durum böyle olmasýna raðmen Allah (celle celâluhu) Musa’ya (aleyhisselâm)
emri “Ona git ve yumuþak söz söyle.” olmuþtur.
Þimdi biz oturup kendi muhasebemizi yapalým. Allah aþkýna
her þeyiyle olumsuz bir insan olan Firavun’a karþý bu þekilde konuþma emri verilirse, biz kendi kardeþimize karþý nasýl ve hangi
üslûpla konuþmalýyýz?
Söz Söyleme Sanatý

Söz söyleme sanatý, teblið ve irþadda kardeþliðin tesisinde çok
önemlidir. Bu hususun yeniden gözden geçirilmesinde fayda vardýr. Çok konuþmak aklýn zaafý, ruhun marazýdýr. Az söylemeli çok
108 Tâhâ sûresi, 20/43-44
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dinlemelidir; zira Allah insana iki kulak, bir aðýz vermiþtir. Söz
gümüþse sükût altýndýr. Hikmet ondur, dokuzu susmak, biri insanlardan ayrý kalmaktýr denmiþtir. Çok konuþanýn sakatatý çok
olur. Az yemek, az uyumak, az konuþmak öteden beri kâmil insanlarýn þiarý olmuþtur. “Söz vardýr getire aþý, söz vardýr götüre
baþý.” darb-ý meseli de üslup ayarlamasý bakýmýndan dikkat çekicidir.
KARDEÞLERÝMÝZÝN MEZÝYETLERÝYLE ÝFTÝHAR EDÝP,
KUSURLARINA GÖZ YUMMALIYIZ

Birlik ve beraberliðimizin tekevvünü için birbirimizin meziyetleri ile iftihar etmek ve birbirimizin kusurlarýna göz yummak
gerekir. Eðer bunun tersini yapar, kusurlarý ortaya çýkarmaya çalýþýr, tecessüs yapýp önemli meziyetleri bir kenara atarsak, fitne
çýkarmýþ oluruz. Zira tecessüs dinimizde haramdýr.109 Zaten Bediüzzaman Hazretleri’nin ihlâs tarifi; “Kardeþlerinizin meziyetlerini, þahsýnýzda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onlarýn
þerefleriyle þâkirâne iftihar etmektir.”110 þeklindedir. Kardeþlerimizin kusurlarýný gizleyip, güzelliklerini ortaya çýkarmamýz
ihlâsýn gereðidir.
Ýhlâslý olmanýn prensipleri anlatýlýrken: “Kardeþlerinizin meziyetlerini þahýslarýnýzda ve faziletlerini kendinizde tasavvur
edip onlarýn þerefleriyle þâkirane iftihar etmektir.” denilmektedir. Evet bu yol, Kur’ânî ve Muhammedî (sallallahu aleyhi ve sellem)
olan yoldur.
Bizim, güzel davranýþýný, rehber bir vasfýný gördüðümüz bir
Müslüman’ýn bu davranýþýný takdirle yâd edip, Müslümanlar
arasýnda bu güzel vasfýn yaygýnlaþmasýna çalýþmamýz gerekir.
Nitekim, Kur’ân-ý Kerim ve hadis-i þeriflerde ashâb-ý kirâmýn
sarih ve iþari olarak, umumi, bazen de hususi meziyetleriyle
methedildiklerini görmekteyiz.
109 Hucurât sûresi, 49/12
110 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, 167
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Bu cümleden olarak, Kur’ân-ý Kerim: “Muhacirlerden ve Ensardan (Ýslam’a girmekte) ilkler ile, bunlara güzelce tâbî olanlar... Allah onlardan razý olmuþtur. Onlar da Allah’tan. (Allah)
Onlara; altlarýndan ýrmaklar akan, içinde ebedî kalacaklarý cennetler hazýrlamýþtýr. Ýþte büyük kurtuluþ budur.”111 buyurmaktadýr. Fetih sûresinin sonunda da Nebî’den (sallallahu aleyhi ve sellem) sonra ashâb-ý kirâm umumi olarak takdir edilir ve iþari olarak da “Nebî’nin maiyyetinde bulunan” sözleriyle Hz. Ebu Bekir
Sýddýk’a (radýyallahu anh) iþaret edilir. “Kâfirlere çok þiddetli” ifadesiyle Hz. Ömer’e (radýyallahu anh) dikkat çekilir. “Çok þefkatli,
çok merhametli” ifadesiyle Hz. Osman (radýyallahu anh) hatýra
getirilir. “Çok rükû’, çok secde” vasfýyla da Hz. Ali (radýyallahu
anh) anlatýlýr.
Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de mutlak ve umumi ifadeler içinde, kendi cemaatini över, sena eder. “Ashâbým semadaki yýldýzlar gibidir. Hangisine iktida etseniz hidayet bulursunuz.”112 buyurmaktadýr. “Ashâbýma sövmeyin. Sizden birisi
Uhud Daðý kadar altýn infak etse, onlarýn iki avuç ya da yarýsý kadar infak ettiði þeye denk olamaz.”113 buyurmaktadýr.
Ayrýca Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) her sahabiyi baþkalarýndan üstün yönleriyle ele almýþ meziyetleriyle iftihar etmiþtir:
“Fatma cennet kadýnlarýnýn ulusudur.”114
“Ey Cafer gerek hilkatinde, gerek ahlâkýnda bana benzersin.”115
“Her nebînin bir havarisi vardýr. Benim havarim de Zübeyr’dir.”116
111
112
113
114
115
116

Tevbe sûresi, 9/100
Acluni, Keþfü’l-Hafâ, H.No: 381
el-Lü’lüü vel-Mercan, Muhammed Fuat Abdulbaki, Fedaili Sahabe H.No: 1649
Tecrid-i Sarih Tercümesi ve þerhi, (Mütercimi Kamil Miras), 9/367
Tecrid-i Sarih Tercümesi ve þerhi, (Mütercimi Kamil Miras), H.No: 1458
el-Lü’lüü vel-Mercan, Muhammed Fuat Abdulbaki, Fedaili Sahabe H. No: 1564
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Efendimiz Hz. Talha’yý çok severdi. Onu göremeyince:
“Ne oldu ki, ben o melih, fasih dostumu göremiyorum.”117
derdi.
“Her peygamberin ümmeti içinde güvendiði bir kimse vardýr.
Ey Muhammed ümmeti, bizim mutemedimiz de (hâsseten) Ebu
Ubeyde bin Cerrah’týr.”118
Hz. Hasan için: “Allah’ým ben bunu seviyorum sen de sev.”119
Ve Abdullah b. Ömer hakkýnda “O muhakkak Allah kulu ve salih
bir insandýr.”120 buyurmuþtur.
Her müminin diðer müminlerin meziyetleriyle iftihar etmesi
ihlâsýn gereðidir. Bu, ittihat ve ittifakýn en büyük vesilesidir. Ana
mevzuda, mevzuyu daðýtmadan daðýtmadan derinleþmemiz
gerekmektedir. Belki mümin baþkalarýnýn meziyetlerinin nâþiri,
kendi meziyetinin ise ihfasý için gayret göstermelidir. Üstad
Bediüzzaman “Meziyetin varsa hafâ turabýnda kalsýn, ta neþvünema bulsun.” demiþti.
Birbirimizin meziyetinin nâþiri olma, müminleri cemaat olarak ehl-i velâyet noktasýna getirecektir. Yapýlan her iþ kerametvârî olacak, ama kerametin kimde olduðu belli olmadýðýndan her fert ehl-i keramet mertebesinde görülecektir. Nazar-ý
hürmeti birbirine çekecektir. Meziyyetlerimizin naþiri olmakla,
biz de semavi bir cemaat gibi olacaðýz ki, arkadan gelenler bizi
büyük kabul edecek ve arkamýzdan geleceklerdir. Aksine kusurlar görülüp anlatýlýrsa, kusurlarýn naþiri ve münekkidi hâline
gelinirse, müminler kuvve-i maneviye açýsýndan sarsýlacaktýr.
Küçük göründüðümüzden de gelecek nesiller arkamýzdan gelmeyecek, kendilerine baþka büyükler arayacaklardýr.
Ýnsan, kendini beðeniyor veya seviyorsa baþkalarýný sevemez,
onlarý daima kusurlu görüp, suizan yapar. Suizan tecessüse, tecessüs gýybete götürür. Gýybet yapan bir topluluk da manen felç
117
118
119
120

Müslim, Fedail-i Sahabe, H. No: 107
el-Lü’lüü vel-Mercan, Muhammed Fuat Abdulbaki, Fedaili Sahabe H. No: 1556
Müslim, Fedail-i Sahabe, H. No: 58
Müslim, Fedail-i Sahabe, H. No: 139

104

Vahdete Götüren Yollar

olduðundan ayakta duramaz. Hem tenkit ve gýybet onlarýn say
ve þevklerini kýrar, onlarý atalete uðratýr. Bu ise dönen çarký muattal hâle getirmektir. Kendi bindiðin dalý kesmektir. Her
mümin, mümin kardeþinin diðer insanlarýn nazarýnda sevimli
hâle gelmesini bir vazife bilmelidir. Belki bu vazife en büyük ve
en mühim vazifelerden biridir.
Ýslamî meslek, meþrep ve mezaklarýn da birbirlerinin meziyetlerinin nâþiri olmalarý, onlarýn faziletlerini kendilerinde bilmeleri, kusurlarýný da setretmeleri Ýslam dünyasý çapýnda vahdetimizi temin edecektir. Ýþte o zaman Vahid ve Ehad olan Hz.
Allah’a vahdetimizle ayna olacaðýz demektir.
Bizler baþkasýnýn meziyetlerini anlatýnca, küçülmeyeceðiz.
Onlarýn büyümesi bizi küçültmeyecektir. Akýllý insan her þeyin
iyi tarafýný görür, her þeyi iyi deðerlendirir, daha da iyi olma gayretinde bulunur.
Güzel gören güzel düþünür. Güzel düþünen hayatýndan lezzet
alýr. Güzel görelim, güzel düþünelim. Güzel müminler olalým.
Güzeli temsil etme ufkuna yükselelimki, Cemîl olan Allah (celle
celâluhu), bizim bu güzelliðimize lütuflarda bulunsun.
Burada þöyle bir soru akla gelebilir: “Peki kusurlarý görmemenin sýnýrý nedir?”
Ýlk olarak kusura bakýlýr. Mesele þahsi mi? Yoksa Ýslam’ýn ruhuna taalluk eden bir mesele, toplumla alakalý bir kusur mudur?
Bu incelenir. Kusur þahsi ise, o þahsý rencide etmeden telafi edilir. Ýrþad edilerek zamanla kusurunu düzeltmesi beklenir.
Eðer kusur þahsi deðil de davasý ile, din ve toplum ile alakalý
ise, kendi hâline býrakýlmaz. Tedavi hýnç alýr gibi deðil de hakperestlik sýnýrlarý içinde yapýlýr.
Hatasýndan dolayý uyarýlan kiþi, karþýsýndakine teþekkür etmelidir. Zira hata insanýn sýrtýndaki akrep gibidir. Birisi sýrtýmýzdaki akrebi elinin tersiyle vurup düþürse, ona kýzýlmaz. Bi-
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lakis teþekkür edilir. Kusurlarýmýzý söyleyenlere de iþte böyle
davranmamýz gerekir.
VAHDETTE HAKPERESTLÝÐÝN ROLÜ

Müslüman hakperest olmalýdýr. Hak yücedir. Hakk’ýn hatýrý
âlidir, hiçbir hatýra feda edilmemesi gerekir. Hak olan þey evrenseldir. Nerede ve kimde olursa olsun alkýþlanýr ve kabul edilir.
“Gerçeðin ötesinde, dalaletten baþka ne kalýr?”121 ifadesiyle buna dikkat çekilir.
Dört çeþit adanmýþlýk vardýr:
a) Nefisperestlik
b) Meslek ve meþrepperestlik
c) Milliyetperestlik
d) Hakperestlik
Bunlarý kýsaca izah edelim:
a) Nefisperestlik: “Hayatta tek doðru vardýr. O da benim doðrumdur.” diyen insanlarýn görüþleridir ki, bunlar kendileri dýþýndaki insanlarýn görüþlerini kabul etmezler. Hatta bazen öyle
ileri giderler ki, bu düþüncenin sahiplerine göre onlarýn dedikleri gibi yapmayan ve yaþamayanlar cennete giremez, doðruyu
bulamazlar.
b) Meslek ve Meþrepperestlik: Her durumda kendi grup ve
cemaatindeki insanlarýn dediklerini kabul etmektir. Sadece kendi grubundakiler cennete girer, diðerleri cehennemliktir
düþüncesi nefisperestlikten bin defa daha tehlikelidir. Hâlbuki
cennet o kadar küçük ve dar deðildir. Allah’ýn rahmeti ne kadar
geniþse, cennet de o kadar geniþtir.122
c) Milliyetperestlik: Kendi milletinin en aziz olduðunu, diðer
milletlerin kendilerine hizmet etmek için yaratýldýðýný iddia eden
düþüncedir. Bu görüþ meslek ve meþrepperestlikten çok daha kö121 Yûnus sûresi, 10/32
122 A’raf sûresi, 7/156
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tüdür. Buna Yahudi milleti örnek gösterilebilir. O kadar milliyetçidirler ki, Âl-i Ýmran sûresinde Yahudilerin düþüncesi “Cehennem ateþi sayýlý günler dýþýnda asla dokunmayacaktýr.”123 þeklinde özetlenir. Yahudilerin Yahudilik inancýna göre ; “Yahudilerin
dýþýndaki tüm milletler onlarýn kölesi olarak yaratýlmýþtýr. Yahudiler insanlýðýn sultanýdýrlar! Diðerleri alçak ve zelil milletlerdir. Yahudilerin dýþýndakiler cehennem yakýtýdýr.”
Ýslamiyet’te bu manada bir milliyetperestlik yoktur. Bir millet diðer milletten daha faziletli olabilir. Benim milletim aziz, ve
necip millettir diyebilir. Ama bu diðer milletlerin kötü, âdî, aþaðý olmasýný gerektirmez. Allah insanlarý milletler hâlinde yaratmýþtýr ki, tanýþsýnlar ve kaynaþsýnlar.124
d) Hakperestlik : Yukarýda anlatýlan bu üç perestliði de aþarak, hakperestliðe ulaþmalýyýz ki, Ýslam dünyasý çapýnda vahdeti saðlayabilelim. Hak konusunda Hz. Ömer gibi duyarlý olup,
“El-Vakkâf inde’l-Hakk (doðruyu gördüðünde yanlýþýný düzeltebilen)” olmalýyýz. Öyle hakperest olmalýyýz ki, nehir gibi tepeden
aþaðýya doðru akalým ama yanlýþ bir yola gireceðimiz zaman durup yön deðiþtirebilelim.
Bu mesele hakkýnda megazi kitaplarý Hz. Ali ve Zübeyr bin
Avvam arasýnda Sýffin’de geçen þu olayý anlatýr: “Savaþ ilerlemiþ,
bir ara Hz. Ali ve Hz. Zübeyr karþý karþýya gelmiþlerdi. Bir yanda Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) damadý, esedullah, ilmin kapýsý bir insan, diðer tarafta Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) havarim dediði birisi bulunuyordu. Kâfirlere
karþý kýlýcý Mekke’de ilk çeken Zübeyr idi. Ama gel gelelim þimdi kýlýç çektiði kiþi Hz. Ali’ydi. Kýlýcýný çekti ve savaþmak için geliyordu. Hz. Ali: “Dur ya Zübeyr! Sana bir þey hatýrlatmak istiyorum. Önce dinle, sonra ne yapmak istiyorsan yap.” dedi. Hz. Zübeyr müsaade edince þu olayý anlatmaya baþladý: “Bir gün sen
123 Âli Ýmran sûresi, 3/24; Bakara sûresi, 2/80
124 Hucurât sûresi, 49/13
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ve ben Efendimiz’in huzurundaydýk. Birbirimizi çok seviyorduk
da, O (sallallahu aleyhi ve sellem) bize þöyle demiþti:
‘Ya Zübeyr! Ali ile þimdi seviþiyorsunuz. Sen onu seviyorsun
o da seni seviyor. Fakat bir zaman gelecek, sen Ali’nin karþýsýna
çýkacaksýn. Fakat unutma, o gün sen haksýzsýn.’ hatýrlar mýsýn?”
deyince Hz. Zübeyr’in benzi soldu. Dizi titredi ve olduðu yere
çöktü. Hýçkýra hýçkýra aðlamaya baþladý. “Hatýrladým Ya Ali” dedi. Helallik isteyip geri çekildi. Hakký duyduðu anda geri çekilmiþti. Aralarýnda sulh olmuþtu, artýk çatýþma olmayacaktý. Herkes kendi çadýrýna çekilmiþti.
Gece olunca sulh istemeyen münafýklardan bazýlarýnýn karþý
tarafa ok atmalarý sebebiyle savaþ yeniden baþladý. Hz. Ali tarafýndan kem talih birisi, bir viranede Hz. Zübeyr’i þehit etti. Bunu
müjdelemek için koþa koþa Hz. Ali’ye geldi. Olayý anlattýðýnda
Hz. Ali dayanamayýp yere düþtü ve bayýldý. Ayýldýðýnda o adama
“Ben de seni cehennemle müjdelerim. Çünkü Efendimiz’den
(sallallahu aleyhi ve sellem), ‘Zübeyr’i öldürenin cehennemlik olduðunu’ duymuþtum.” dedi.125
Bunlar hakperest insanlardý, adamýna; “Ýyi yapmýþsýn.” demiyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu kadar hakperest olmalarýna raðmen, yine de bir sürü ciðersûz hadiseyle karþýlaþmýþlar ve ihtilaftan kurtulamamýþlardýr.
Hakperestlikten Misaller

Ahmet bin Hanbel’in Müsned’inde þöyle bir vak’a yer alýyor:
“Hz. Osman devrinde, sahâbe-i kirâm Hz. Osman ile beraber
hacca gitmiþlerdi. Halife, hac sýrasýnda seferî kýldýracaðý namazlarý dört rekât kýldýrmýþtý. Ashâb ona uymuþtu ama fikir ayrýlýklarý vardý. Halifenin yanlýþ yaptýðý kanaatinde olanlar, durumu
ashâbýn fukahâ-i seb’asýndan olan Abdullah b. Mesud’a sordular:
“Ey Abdullah, Osman selefe muhalefet ediyor. Efendimiz (sallal125 Heysemi, Mecmeu’z-Zevaid, 7/235; Ýbn Hacer, el- Metalibü’l-Âliye, 4/301-303; Hâkim, elMüstedrek, 3/367
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lahu aleyhi ve sellem), Hz. Ebu Bekir ve Ömer hepsi de haclarýnda

namazlarýný seferî kýlmýþlardý. Ona itiraz etmeniz gerekmez miydi? Niçin itiraz etmediniz?”
Ýbn Mesud’un verdiði cevap tam bir sahabiye yakýþýr tarzdaydý: “Evet dediklerinizde haklýsýnýz. Belki Osman hata yaptý.
Seferî olarak kýlmasý lazým gelirdi. Fakat eðer biz bu hac mevsiminde, bu hoþ beldede halifeye itiraz edersek insanlar ikiye bölünecek, bunun sonucunda fitne ve kargaþa ortamý ortaya çýkacaktýr. Aramýzda fitne çýkmasýndansa tahrimen mekruh olsa bile, gelin beraberce halifeye uyalým. Vebali, eðer hata ettiyse
onun üzerinedir.” dedi ve kalktý kendisi de dört rakât namaz kýldý ve kýldýrdý.”126
Ýlk bakýþta yanlýþý destekleme gibi görünen bu olayda, aslýnda büyük bir fitnenin önü alýnýyordu. Bu ayrý bir sahabî basiret
ve anlayýþýdýr ki hakperestliðin ayrý bir boyutudur.
Bu hususun önemine binaen birkaç misal daha vermek istiyorum:
Hz. Muaviye ile ilgili bir vakayý Ebu Ukayl anlatýyor: Muaviye bin Ebû Süfyan bir cuma günü hutbeye çýktý ve þöyle dedi:
“Mal, bizim. Ganimet de bizim. Bunlardan dilediðimize verir,
dilediðimize vermeyiz.”
Kendisine kimse cevap vermedi. Ýkinci cuma da ayný sözleri
tekrar etti. Yine kimse cevap vermedi. Üçüncü cuma da bu sözleri tekrar edince, camide bulunanlardan biri:
“Þüphesiz mal bizim malýmýz, fey de bizim feyimizdir. Bunlarý bize vermeyeni kýlýçlarýmýzla hesaba çekeriz.” dedi.
Muaviye minberden indi. Bu zatý yanýna çaðýrttý. Orada bulunanlar;
126 Tecrid-i Sarih Tercümesi ve þerhi, (Mütercimi Kamil Miras), 3/375-376, H. No: 564
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“Bu adamýn iþi bitmiþtir.” dediler. Sonra, Muaviye’nin huzuruna girdiler. Bir de ne görsünler, adam koltukta oturuyor. Muaviye oradakilere hitaben:
“Bu adam beni ihya etti. Allah da kendisini ihya etsin.
Resûlullah’ýn þöyle buyurduðunu iþittim: “Benden sonra yalan
yanlýþ birtakým þeyler söyleyen idareciler olacak. Bunlarýn hatalarý düzeltilmeyecek. Böyle idareciler ve bunlarýn hatalarýný
düzeltmeyen halk, maymunlarýn kendilerini tehlikeye attýklarý
gibi kendilerini cehenneme atacaklar. “Ben de ilk cuma konuþtum. Bana karþý çýkan olmadý. Resûlullah’ýn zikrettiði kimselerden olmaktan korktum. Sonra ikinci cuma konuþtum. Gene
cevap veren olmayýnca, kendi kendime ben de onlardaným, dedim. Üçüncü cuma da ayný þeyleri söyledim: “Bu adam kalkýp,
kabul etmedi. Böylelikle beni ihya etti. Allah da onu ihya etsin.” dedi.127
Ömer bin Hattâb Resûlullah’ýn (sallallahu aleyhi ve sellem) minberine çýktý, sonra þöyle dedi: “Ey insanlar size ne oluyor da kadýnlarýn mehirlerini çoðaltýyorsunuz? Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ashâbý arasýnda mehir dört yüz dirhem ve daha az
olurdu. Mehirleri çoðaltmak, Allah katýnda bir takva ya da bir
þeref olsaydý siz bunda onlara yetiþemezdiniz. Bir kiþinin hanýmýnýn mehrini dört yüz dirhemden daha fazla arttýrdýðýný ben
kesinlikle bilmiyorum.”
Ravi anlatmaya þöyle devam eder: “Ömer minberden indi,
Kureyþ’ten bir kadýn onun karþýsýna çýkarak; “Ey müminlerin
emiri; kadýnlarýn mehirlerini dört yüz dirhemin üstüne çýkarmalarýný insanlara yasakladýn mý? dedi. O da: “Evet” dedi. Kadýn:
“Allah’ýn Kur’ân’da indirdiðini iþitmedin mi?” diye sordu. Ömer
“O, hangisi?” diye sordu. Kadýn: “Allah Teâlâ “Yüklerle mehir
vermiþ olsanýz bile”128 buyurmuyor mu?” dedi. Ömer: “Ey Allah’ým baðýþla, bütün insanlar Ömer’den daha bilgili imiþ.” diye127 Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, 19/394, No:925; Heysemi, Mecmeu’z-Zevaid, 5/236
128 Nisâ sûresi, 4/20
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rek döndü ve minbere çýktý: “Kadýnlarýn mehirlerini dört yüz
dirhemden fazla yapmamanýzý yasaklamýþtým, dileyen malýndan
dilediði kadar versin.”129 dedi. Onlar hak sözü duyduklarýnda
böyle davranýyorlardý.
Memlekete hizmet edenler hakký ve doðruyu bulduktan sonra ehak ve en doðruyu bulmak için aralarýnda ihtilafa düþüp tefrika çýkarmamalýdýrlar.
Bediüzzaman Hazretleri’nin þu tespiti oldukça dikkat çekicidir: “Ey talib-i hakikat, madem hakta ittifak, ehakta ihtilaftýr,
bazen hak ehaktan ehaktýr. Bazen hem de olur hasen ahsenden
ahsen.”
SUÝZAN, TECESSÜS VE GIYBET HARAMDIR

Kardeþlerimizin kusurlarýný araþtýrmakla mükellef deðiliz.
Meselelerimize hüsnüzanla yaklaþmalý ve katiyen gýybet yapmamalýyýz. Ýmam-ý Azam: “Bir insanýn davranýþlarý yüzde doksan
dokuz küfre, yüzde bir imana ihtimal verecek durumda olsa;
yüzde bir ihtimali dikkate alýp o kiþinin mümin olduðu sonucuna varmalýsýnýz.” der.
Fahr-i Kâinat Efendimiz, Müslümanlarýn sulh ve birlik içinde
olabilmeleri için, þunlarý va’zeder: “Buðz etmeyiniz, haset etmeyiniz, kusurlarý araþtýrmayýnýz, ey Allah’ýn kullarý kardeþ olunuz!”130
Hadiste dikkat edilecek bir husus; “Ey Allah’ýn kullarý...” denmesidir. “Ey Müslümanlar” denmiyor. Yani bütün insanlarýn
kardeþ olabileceði fikrini veriyor.
Ayný manalarý muhtevi olan, birlik ve beraberliðimizin çok
mühim ve temel esasýný ifade eden þu âyeti kerime de oldukça
dikkat çekicidir: “Ey iman edenler, zandan çok sakýnýn. Çünkü
zanlarýn bir kýsmý günahtýr. Birbirinizin gizli hallerini araþtýr129 Ýbn Kesir, Tefsir, (Çeviri: Dr. Bekir Karlýða-Dr. Bedrettin Çetiner), 4/609
130 Buharî, Edep 57-58-62; Müslim, Birr 24-28-30; Ýbni Mace, Dua 5
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mayýn. Kiminiz kiminizi gýybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüþ kardeþinin cesedini diþlemekten hoþlanýr mý? Ýþte bundan
hemen tiksindiniz. Öyleyse Allah’ýn azabýndan korkun da bu çirkin iþten kendinizi koruyun. Allah tevvabdýr, rahîmdir, tevbeleri kabul eder, merhamet ve ihsaný boldur.”131
Unutmamak gerekir ki, suizan tecessüsün, tecessüs de gýybetin habercisidir ve bunlar iç içedir. Gýybet yapan bir toplum batar. Müslüman hüsnüzan etmeli, saf ve akýllý olmalýdýr.
Ama unutmamalýdýr ki, suizan yapmak ne kadar kötü ise bir
kiþinin suizana sebebiyet verecek bir iþ yapmasý da o kadar kötüdür.
Ali Ýbn Huseyn anlatýyor: “Hz. Safiyye buyurdu ki: “Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) itikafta iken ziyaret maksadýyla gece yanýna uðradým. Bir müddet konuþtuk. Sonra geri dönmek üzere kalktým. Uðurlamak üzere o da kalktý. Kapýya kadar
gelmiþti ki, Ensardan iki kiþi oradan geçiyordu. Hz. Peygamber’i
(sallallahu aleyhi ve sellem) görünce hýzlandýlar. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Aðýr olun.” dedi. “Þu yanýmdaki Huyey’in
kýzý Safiyye’dir.” Onlar da: “Subhanallah, bu ne demek ey Allah’ýn Resûlü?” dediler. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) “Þeytan insanlara damarlarýndaki kan gibi nüfuz eder. Ben,
onun kalplerinize bir kötülük atmasýndan korkarým.” buyurdu.”132
Bu dünya, etme bulma dünyasýdýr. “Çalma kapýsýný, çalarlar
kapýný.” demiþlerdir. Siz baþkalarý hakkýnda suizan yaparsanýz,
sizin de hakkýnýzda suizanlar yapýlýr. Siz baþkasýnýn kusurlarýný
araþtýrýrsanýz, sizin de kusurunuzu araþtýran insanlar çýkar. Siz
baþkasýnýn gýybetini yaparsanýz, sizin de gýybetinizi yapanlar elbette çýkacaktýr.
131 Hucurât sûresi, 49/12
132 Buharî, Ý’tikaf 8, 11, 18 Edeb 121; Ebu Davud, 79, (2470)
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Unutmamalý ki, kendi kusurlarýyla uðraþanlar baþkalarýnýn
kusurlarýný göremezler. Baþkalarýnýn kusurlarýyla uðraþanlar da
kendi kusurlarýný göremezler. Kendi ayýp ve kusurlarýmýzla meþgul olmalýyýz. Allah ahirette bizi baþkalarýnýn kusurlarýndan deðil, kendi kusurlarýmýzdan hesaba çekecektir.133
Evet, bize düþen hüsn-ü zanda bulunmak, gýybet etmemek ve
tecessüse dalmamaktýr. Özellikle gýybete dikkat etmelidir. Deðil
aðýzla gýybet yapmak, gözle, kaþla, jestlerle vs. hiçbir þekilde gýybet yapýlmamalýdýr. Hümeze sûresinde “Ýnsanlarý arkadan çekiþtiren, küçük düþüren, kaþ göz hareketleriyle alay eden kimsenin vay hâline!”134 diye gýybet edenler aþaðýlanýr.
Elmalýlý Muhammed Hamdi Yazýr (merhum), sûrelerin nazmýna ve nazýmdan çýkan manalara dikkat çektiði yerde, Hümeze
sûresi ile arkasýndan gelen Fîl sûresinin nazmýna dikkat çekerek
der ki: “Hümeze sûresinden sonra Fîl sûresi geliyor. Eðer Hümeze sûresinde anlatýlan kötü vasýflar, kötü amel ve ahlâklar bir cemiyette var ise, o cemiyetteki insanlarýn akýbeti, Fîl sûresinde
anlatýlan ashâb-ý fîl’in ve Ebrehe ordusunun akýbeti gibi periþan
olur.”135
Suizan, tecessüs ve gýybet yapanlar, sadece ahirette cezasýný
çekmezler. Aynýsýný dünyada görmekle beraber, maddeten ve
manen de helak olurlar.
HERKES KENDÝ MESLEÐÝNÝN
MUHABBETÝYLE YAÞAMALIDIR

Birlik ve beraberliðimizin teþekkülü için her þahýs ve her
meþrep kendi meslek ve meþrebinin sevgisiyle zuhur etmeli,
baþkalarýnda bulunan noksanlarýn üzerine kendi kemalatýný bina etmemeli, baþkalarýnýn kusurlarýyla uðraþmamalýdýr. Ýslam
haddizatýnda aksiyoner bir dindir. Onun taraftarlarý da aksiyo133 Detaylý bilgi için; 13. Lem’a 10. Ýþaret’e ve 18. Söz’e bakýlabilir.
134 Hümeze sûresi, 104/1
135 Elmalýlý Hamdi Yazýr, Hak Dini Kur’ân Dili, 9/447
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ner olmalý, reaksiyoner olmamalýdýr. Reaksiyonerlik, baþkalarýnýn çirkinliðini ve noksanlýðýný gösterip, onlarý yýkarak kendi
varlýðýný gösterme gayretidir. Onlarýn batýl olduðunu göstermek,
onlarý sarsmak için zuhur etmektir. Aksiyonerlik ise kendi güzellik ve meziyetlerini ortaya çýkarmak, kendi hak noktalarýný
âleme neþretmek düþüncesiyle ortaya çýkmaktýr.
Ýslam reaksiyoner deðil, aksiyoner bir dindir. Efendimiz de
tam bir aksiyon insanýdýr. Aksiyon insanýnýn özelliði, kendi meziyetlerinden zuhur eden zati güzellikleriyle Hak olan þeyleri anlatmak ve bunlarý yaymaktýr. Reaksiyoner insan ise baþkalarýndaki eksikleri ön plana çýkararak kendindeki güzelliði anlatmaya çalýþan kiþidir. Reaksiyoner olmanýn eksi yönü þudur; çirkinliklerini ön plana çýkarttýðýnýz kiþiler güzelleþtiðinde, çirkin ve
noksan duruma siz düþmüþ olursunuz. Ayný durum reaksiyoner
meslek ve meþrepler için de geçerlidir. Dolayýsýyla reaksiyoner
meslek ve meþreplerde ittifak olmaz. Ayakta durmak isteyenler
kendi meslek ve meþreplerini sevmeli, onun muhabbeti içersinde olmalýdýrlar.
Maalesef tarih boyunca insanlarýn içine düþtüðü hatalardan
en büyüðü, baþkalarýný tenkit ve kendi iþleriyle uðraþmamak olmuþtur. Bugün siyasi partilerin ve gruplarýn yaptýðý hata budur.
Osmanlý’nýn Batýya karþý büyüyüp, Anadolu beylikleriyle uðraþmamasýnýn ana sebebi budur. Vazifemiz, kendi hatalarýmýzý kapatmak, baþkalarýna da bu konuda yardýmcý olmaktýr.
Þeyh Edebâli’nin, Osman Gazi’ye Tavsiyeleri

Bu konuyla ilgili Þeyh Edebâli’nin, Osman Gazi’ye yaptýðý þu
tavsiyeleri hatýrlatmak yerinde olur.
Ey Oðul!
Beysin, bundan sonra öfke bize,
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Uysallýk sana…
Güceniklik bize, gönül almak sana…
Suçlamak bize, katlanmak sana…
Acizlik, yanýlgý bize, hoþgörmek sana…
Kötü göz, þom aðýz, haksýz tenkit bize,
Baðýþlamak sana…
Ey oðul!
Bundan sonra bölmek bize,
Bütünlemek sana…
Üþengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek,
Þevklendirmek sana…
Ey oðul!
Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz…
Þunu da unutma! Ýnsaný yaþat ki, devlet yaþasýn.
Ey oðul!
Yükün aðýr, iþin çetin, gücün kula baðlý,
Allah yardýmcýn olsun!...
NEFÝS CÜMLEDEN EDNA, VAZÝFE CÜMLEDEN ÂLÂDIR

Birlik ve beraberliðimizin teþekkül etmesi için Allah’ý, Peygamberlerini ve davamýzý aziz tutmalý, nefsimizi ve ona ait
olan herþeyi de zelil kýlmalýyýz. Fertler arasýnda bu anlayýþýn
hâkim kýlýnmasý zaruridir. Bediüzzaman’ýn tabiriyle: “Nefis
cümleden edna, vazife cümleden âlâ” prensibini düstur etmeli; “Allah azizdir, O’na inananlar da azizdir. Peygamber þereflidir. O’nun izinden gidenler de... Benim inandýðým ve uðrunda
canýmý verdiðim davam azizdir. Madem öyle, bu davaya hizmet eden herkes azizdir. Her inanmýþ kiþi benden azizdir ve
ben nefis noktasýnda kendimi temize çýkaramam.” demeli ve
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ortaya bir münakaþa mevzuu çýktýðýnda, onur meselesi yapýlmamalýdýr.
Arkadaþýmýz bizi kýzdýracak birþey söylediðinde “Ýzzet-i nefsime dokundu” diyoruz. Bu, haddizatýnda yanlýþ bir tabirdir. Bizim nefsimizin izzeti yoktur, olamaz. Ýzzet-i nefis peþinde koþan
fertlerin oluþturduðu bir cemaatin, bir toplumun birlik ve beraberliðe ulaþmasý mümkün deðildir. Nefse izzet deðil zillet yakýþýr.
Ýzzet ve Þeref Allah’a Aittir Diyen Hz. Ömer

Ýzzet ve þeref Allah’a aittir, Peygamberimiz’e aittir ve onlarý
seven insanlara aittir. Ýnsan, ferdiyeti ve beþeriyeti noktasýnda
âcizdir, noksandýr ve daima muhtaç durumdadýr. Kiþi ancak Allah’a sýrtýný dayamakla izzet ve þerefe nail olabilir. Bizlere önder
olmuþ, dev kamet Hz. Ömer’in meþhur olan þu kýssasýný anlatmak yerinde olacaktýr:
Mescid-i Aksa fethedilmiþ fakat Hristiyan rahipler bir türlü
anahtarlarý vermiyorlar ve: ‘Bu anahtarý sizin Efendiniz’e vereceðiz.’ diyorlardý. Hz. Ömer yanýnda kölesi ve hazineden aldýðý
devesiyle yola çýkmýþtý. Binek bir tane olduðu için nöbetleþe biniyorlardý. Þehre yaklaþtýklarýnda deveye binme sýrasý köleye
gelmiþti. Köle Hz. Ömer’e yalvarýyordu: “Efendimiz! Siz halifesiniz, Sizi bu þekilde görürlerse anahtarý teslim etmeyebilirler. Deveye binerseniz aziz sayar, itibar ederler.” deyince, Hz. Ömer:
“Allah bizi dinle aziz kýldý.”136 der. Biz baþka bir þeyle aziz deðiliz. Zaten bu þekilde þehre girince rahiplerin gönlünü fethetmiþ
ve rahipler anahtarlarý teslim etmiþlerdi.
Evet, nefsi zelil görmek bir Ýslam niþanesi; nefsin peþinde
koþmak ve onu yüceltmeye çalýþmak ise firavunlaþmanýn bir ifadesidir. Nefsin izzetinin peþinde koþanlar, hiçbir zaman birlik ve
beraberliði teþekkül ettiremeyeceði gibi, ateþe benzinle koþmak136 M. Necati Bursalý, Hz. Ömer, 291; Ýmam-ý Þibli, Hz. Ömer ve Devlet Ýdaresi, (Çeviren: Prof.
Dr. Talip Yaþar Alp), 1/237

116

Vahdete Götüren Yollar

tan baþka bir þey yapmayacaklar ve iftiraka sebep olacaklardýr.
Nefsine izzet verenler, nefsini çok seviyor demektir. Nefsini çok
sevenler de baþkasýný sevmezler.
“GELÝN BÝRLEÞELÝM!” HAVARÝLÝÐÝ YAPILMAMALIDIR

Ýttihat havarisi, birlik, beraberlik tellalý olmamak gerekir.
Bir kýsým talihsizler ortaya çýkýp; “Niye birleþmiyoruz, niye bir
araya gelmiyoruz, niye parçalandýk?” gibi sözler sarf ediyorlar.
Böyle sözleri söylemek dahi ayrý bir iftirak mevzusudur. Gelin
birleþelim demek; “Gelin bende, benim meslek ve meþrebimde
birleþelim.” demektir. Herkes ayný metodu uygularsa, bu da
ayrý bir fitneye sebebiyet vermek, fitneyi körüklemek olur. Bu
sebeple hiç kimse ittifak havariliði yapmamalýdýr. Bizde bir ayrýlýk-gayrýlýk yoktur. Özellikle kendi bulunduðu yerde, milleti
birliðe davet eden kiþi, ittifak havariliði yaparken, baþkalarýný
kötüleyerek yapýyor ve baþka bir cemaatten birini kendine davet ediyor ve yine bunu birlik ve beraberlik adýna yaptýðýný
iddia ediyorsa, bu daha büyük bir fitnedir.
Büyük bir Ýslam sarayý düþünün ki, içerisinde yüzlerce oda
bulunsun. Ýrili ufaklý odalarýn içinde de Müslümanlar var.
Odalardan birindeki ayaða kalkýp: “Benim odamda olmayanlar
Ýslam sarayýnda deðildir.” diyemez, “Arkadaþlar neden bir
araya toplanmýyoruz, gelin bir odada toplanalým” diyemez.
Çünkü sarayýn belli bir kapasitesi, belli bir tertip ve düzeni
vardýr. Tek odada toplanmak, alaný daraltmaktýr.
Talebelik yýllarýmýzda ilgilendiðimiz, kendisine dini anlatmaya çalýþtýðýmýz ateist bir arkadaþýmýz vardý. Baþka bir arkadaþ da bu arkadaþý kendi tarafýna çekmeye çalýþýyordu. ona:
“Onlar sana yaramaz, sen bizimle gel.” diyordu. Neticede ateist arkadaþýmýz bize karþý soðudu, sonrakileri de benimseyemedi. Sonra tekrar ateist oldu ve çekip gitti. Tamamen binanýn
dýþýnda kaldý.
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Herkesi kendi konumunda kabul ederek, insanlarla iyi diyalog kurmaya çalýþmamýz doðru olan tavýrdýr. Herkesi olduðu
yerde görüp, kabul edip, meziyetleriyle iftihar edip, onlarýn meziyetlerinin nâþiri olmak asýl birliktir.
Ýslam binasý içinde baþka odalarda yaþayanlarý kendi odamýza davet etmemeliyiz.
Ýslam çatýsý altýndaki bütün odalarý ve içindekilerini de Müslüman kabul ederek hepsine birden, ‘elhamdülillah’ demeliyiz.
Hele sadece kendi odamýzý beðenip baþka odalarý ve odadakileri
kötülememeliyiz. Tekfir ve tadlil etmemeliyiz.
HEDEFÝMÝZ DIÞ DÜNYA OLMALIDIR

Birlik ve beraberlik için Müslümanlarýn hedefi ihya
edilmemiþ dünya olmalýdýr. Çünkü hedefi, birbirini yutmak ve
bu þekilde beslenmek olan cemaat ve topluluklar hiçbir zaman
birlik ve beraberliði saðlayamamýþtýr ve saðlayamayacaklardýr
da.
Osmanlý Devleti kurulmadan önce Anadolu’da birçok beylik
bulunmaktaydý. Germiyanoðullarý, Aydýnoðullarý, Menteþoðularý, Karamanoðullarý gibi. Müslüman ve Türk olan birçok beylik
vardý ama hedefi, galip gelmekle birlik saðlamaktý. Söðüt’te küçücük bir beylik olan Osmanoðullarý’nýn hedefi ise dýþ dünya idi.
Nasýl yapsam da þu Yeþil Bursa’yý alsam, ne yapsam da Rumeli’ye geçsem, Kostantýniyye’nin kalbine bir temren gibi saplansam ve ötelerin ötesine ulaþsam ve cihaný fethetsem...” diye düþünüyorlar, bu ruh ve idealizm ile yaþýyorlardý.
Osman Gazi’nin Fetih Ýdeali

Bir gün Osman Bey, Söðüt’te ellerini kaldýrmýþ ve “Allah’ým
artýk söðüt ruhuma dar geliyor.” demiþti. Altý asýr yaþayan büyük
Osmanlý Devleti, bu ruhla Anadolu’da bulunan bütün beylikleri
kendi içinde toplamýþ, kendi potasýnda eritmiþ ve bütün bunlarý
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aþarak köhne Bizans’ý fethetmiþti. Ayrýca, Arap ve Fars dünyasýný kendisinde toplamýþ, cihan imparatorluðu kurmuþ, yaþadýðý
dünyaya birliði, dirliði ve adaleti getirmiþti.
Birbirini hedef alan ve bu þekilde ayakta durmak isteyen cemiyetlerin içine fitne girecek ve cemiyetler parçalanýp gideceklerdir. Sünnetullah bu þekilde iþlemektedir. Þayet iki dað bir terazide karþý karþýya gelseler, bir küçücük taþ ikisinin de dengesini bozabilecektir.137
Hem hasta olup, kendi derdiyle uðraþan bir insan, nasýl olur
da dünya mücadelesi verebilir? Toplumu ve dine hizmet edenleri de bir vücut gibi düþünmemiz gerekmektedir. Kendisi hasta
olanlar baþkalarýna hizmet edemezler. Kendimizle uðraþmamalýyýz. Hedefimiz dýþ dünya olmalýdýr. Bugün dahi, birbirimizle
uðraþtýðýmýz için kalkýnamamaktayýz.
Ýhtilafýn Akýbeti

Ýhtilafýn akýbetiyle alakalý þu vaka her zaman anlatýlýr: Bir zaman iki kedi, bir peynir dükkanýndan peynir çalarlar. Peyniri
bölüþemeyince, maymunu kendilerine hakem tutup eþit þekilde
pay etmesini isterler. Bunun üzerine maymun hassas bir terazi
getirip, peyniri iki eþit parçaya bölerek kefelere koyar. Bir taraf
aðýr basýnca: “Eyvah, bu adil olmadý!” deyip büyük parçadan ýsýrýr ve yermiþ. Bu sefer öbür taraf aðýr basýnca bir ýsýrýk da öbür
taraftan alýrmýþ. Bu birkaç defa tekrar etmiþ. Kediler bakmýþ,
peynir elden gidiyor, bari kalanlarý kurtaralým demiþler. Tam
kalan parçayý alacaklarmýþ ki, maymun: “Hop durun bakalým,
bu parça da benim hakemlik ücretim.” demiþ. Kediler öylece kala kalmýþlar.
Evet, Müslümanlar akýllý olup ellerindekini muhafaza etmeli,
birbirlerine düþmemelidir. Hedefi dýþ dünya olmayan bir cemaat aksiyoner olamaz. Hareketin olmadýðý yerde ise canlýlýk ema137 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, Uhuvvet Risalesi
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releri azalýr, kokuþma baþlar ve topluluk içten içe tefessüh etmeye baþlar. Birbirini hedef alma da bu noktada baþlar. Unutmamalýdýr ki, göl ne kadar büyük olursa olsun, su durgun olduðu
zaman balçýk hâline gelir. Fakat, akan su –velev ki- parmak kalýnlýðýnda da olsa her zaman saf, berrak ve pýrýl pýrýldýr.
Topluluklarýn sayýsý az dahi olsa, dýþ dünyayý fethetme adýna
hareketli, canlý ve coþkun olanlar, daima kendilerini yenileyecek
ve tertemiz olacaklardýr. Dýþ dünyayý fethetmekten ümidini kesmiþ olan, cami bahçelerinde, kýraathane köþelerinde bir kýsýr
döngü içerisinde hükümet kurup, hükümet yýkan bir toplum, içten içe kokuþacak, tefessüh edecektir.
BÝRLÝK VE BERABERLÝK ÝÇÝN ADAVETE
ADAVET, MUHABBETE MUHABBET ETMELÝYÝZ

Barýþ, saadet ve esenlik gibi manalara gelen “Ýslam” kelimesi, Müslümanlýðýn genel ifadesidir. Temelinde barýþ bulunan
bir dinin mensuplarý olarak bizim lügatýmýzda da kin, nefret,
intikam, adavet gibi sözcükler yoktur ve olamaz. Þayet bunlar
lügatýmýzda bulunacaksa, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin
ifadeleri içerisinde: “Sen asýl nefsine düþmanlýk et, adavete
adavet et, kinine kin duy ve bunlarýn mahvýna çalýþ”138 olmalýdýr. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem): “Senin en azýlý düþmanýn içinde sakladýðýn nefs-i emmarendir.”139 buyurmaktadýr.
Muhabbet sýfatý muhabbete layýktýr. Muhabbetin layýk-ý vechiyle yakýþtýðý en mükemmel varlýk insandýr. Bizler insanlara
muhabbet beslemeliyiz. Muhabbet ise bizi birlik ve beraberliðe
götürecektir. Aramýza muhabbet ektiðimizde mahsulümüz de ister istemez güzellikler olacaktýr. Fakat aklýnýza þöyle bir soru gelebilir: “Biz Müslümanlara sevgi ve muhabbetle yaklaþabiliriz.
Ama gayrimüslimlere karþý tutumumuz nasýl olmalýdýr? Özellik138 Bediüzzaman Said Nursi, 253
139 Acluni, Keþfü’l- Hafâ, S: 160, H. No:412
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le son zamanlarda, hoþgörü ve diyalog hareketlerini nasýl karþýlamalýyýz?”
Bizdeki düþmanlýk, kin vs. duygular zalimin, kâfirin veya bu
fertlerden müteþekkil toplumlarýn zatýna deðil, onlarýn sýfatlarýna olmalýdýr. Düþmanlýk zalime deðil zulme, kâfire deðil küfre
olmalýdýr. Baþka bir tabirle Allah Teâlâ, vasýflarý hak ve batýl olarak ayýrmýþtýr. Tembellik, metotsuzluk, kendisi için yaþama duygusu gibi sýfatlar batýl; çalýþmak, metod kullanmak, cömertlik,
îsar duygusu gibi sýfatlar hak sýfatlardýr. Sýfatlara düþman olunduðunda veya sýfatlar sevildiðinde objektif bir açý yakalanmýþ
olunacaktýr.
Bugün Türkiye’de ve Ýslam dünyasýnda oluþan fitne ve
fesatýn en büyük sebeplerinden biri, belki de odak noktasý bu
mevzudan kaynaklanmaktadýr. Teblið ve irþâd yapacak kiþilerin
bu vasýflarla vasýflanmasý gerekmektedir. Þayet âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Ebu Cehil’in sýfatlarýna deðil de þahsýna düþman olsaydý, onu dine çaðýrmak
için bir kere bile ayaðýna gitmezdi. Ama biz biliyoruz ki, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Rabbini anlatmak için defalarca
Ebu Cehil’in ayaðýna gitmiþtir. Evet biz Müslüman bir kardeþimizde de olsa tembelliðe, yalancýlýða düþmanýz. Yine biz düþmanýmýzda da bulunsa çalýþmaya, azme, sadakate hayranýz.
Hafýz-ý Þîrazi bu meseleyi iki kelimeyle ifade eder: “Ýki cihanýn
rahat ve selametini iki harf tefsir eder, kazandýrýr. Dostlarýna
karþý mürüvvetkârane muaþeret ve düþmanlarýna karþý ise
sulhkârane muamele etmektir.”
Aslýnda Hafýz-ý Þirazî’nin bu sözünün kaynaðý Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu’na dayanmaktadýr. O Mekke’de kavminden onca
sýkýntý çektikten sonra, “Acaba Taif’teki anne tarafýndan akrabalarým beni anlarlar mý?” diye yola çýkmýþtý. Ne acý ki Taifliler Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) Mekkelilerden
daha kötü davranmýþ ve onu taþlamýþlardý.
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Taif’in dýþýnda Mekkelilere ait bir bahçeye kendisini zor atmýþ ve þöyle dua ediyordu: “Ya Rabbi, kuvvet ve kudretimin en
zayýf hâliyle, elimdeki çare ve vasýtalarýn en basitiyle, insanlarýn
gözünde ifade ettiðim en hafif þahsiyetimle senin huzurunda sana yalvarýyor, sana sýðýnýyorum. Ya Erhamurrâhimin!... Sen sýkýntý ve zulüm altýnda zayýf düþmüþ olanlarýn Rabbisin. Sen benim Rabbimsin. Sen beni kimlerin eline býrakýyorsun? Beni sertlik ve haþinlik içinde karþýlayan bir yabancýya mý? Yoksa, davamda bana hüküm geçirteceðin bir düþmana mý? Gerçekte benim üzerime çöken bu musibet ve eziyet, þayet Sen’in bana karþý bir gazab ve öfkenden ileri geliyorsa, ben buna aldýrýþ etmem
ve gönülden tahammül ederim. Fakat Sen’den gelecek bir himaye ve koruyuþ, her zaman çok daha hoþtur. Ýster bu dünyada, ister ahirette, her iþi belli bir nizamda gören ve karanlýklarý aydýnlýða boðan senin yüzünün nuru altýnda, inecek gazabýndan yahut
bana musallat olacak öfkenden kaçýp korunabileceðim bir melce’ arýyorum. Sen hoþnut oluncaya kadar benden ancak layýk
olduðu tövbe ve istiðfar vardýr. Kuvvet ve kudret ancak Sen’dendir.”140 Þefkat Peygamberi kavmine beddua etmiyordu. Aksine:
“Bana darýlmadýysan gider onlara yine Seni anlatýrým Allah’ým.”
diyordu.
Uhud savaþý sonunda da diþini kýrmýþlar, yüzünü kanatmýþlardý. O büyük insan ellerini kaldýrmýþ “Allah’ým sen bu kavmi
affet. Onlar seni bilmiyorlar.”141 diye dua ediyordu. Bu þefkat
kahramanýný Kur’ân þöyle anlatýr. “Size kendi aranýzdan öyle
bir Peygamber geldi ki zahmete uðramanýz ona aðýr gelir. Kalbi
üstünüze titrer, müminlere karþý pek þefkatli ve merhametlidir.” 142
Evet bizim dinimizin temellerinde þefkat vardýr, merhamet
vardýr. Peygamberi bu þekilde hareket eden bir ümmet de O’nun
140 Süheyli, Ravdü’l-ünf, 1/237-238; Halebi, Ýnsanü’l-Uyun, 1/315-316
141 Kadý Ýyaz, Þifa, 1/78-79
142 Tevbe sûresi, 9/128
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yolundan gitmelidir. Þayet bu yoldan ayrýlacak olursak aþýrý derecede taassup içine gireriz. Ýslam’a davet edeceðimiz insanlar
da bizim hareketlerimiz sebebiyle küfürlerinde mutaassýp hâle
gelir. Bu bizim hedeflerimizin dýþýna taþmaktýr.
Necran bölgesinden Hristiyanlar geldiðinde Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) onlara : “Ey ehl-i kitap, gelin sizinle bizim

aramýzda ortak bir kelimeye; þöyle ki: Allah’tan baþka bir
ma’bud tanýmayalým ona hiçbir þeyi ortak koþmayalým. Allah’ý
býrakýp da, bazýmýz bazýmýzý Rab edinmesin. Eðer buna karþý yüz
çevirirlerse o vakit þöyle deyin: “Þahit olun ki biz hakikaten
Müslümanlarýz.”143 diyordu. Biz de onun yolundan giderek insanlarla diyalog içinde olmalýyýz. Ölçümüz bu olduðunda baþkasýna þefkat gösterecek ve kendi hatalarýmýzý görüp ýslahýna çalýþacaðýz.
Muhabbet Bütün Problemleri Halleden Bir Ýksirdir

“Sevmek, muhabbet etmek her devirde, en halledilmez sanýlan meseleleri halletmiþtir. Nefret, halledilme durumuna gelen
meseleleri dahi karýþtýrmýþ, kin havayý öylesine bulandýrmýþ, öfke, öylesine nazarlarý bulanýk hâle getirmiþ ki hakikatler, bakan
insanlarýn nazarýnda kendi kýymet, kendi þekil ve keyfiyetinden
çok daha deðiþik ve tanýnmaz hâle gelmiþtir. Kâinatýn mâyesi
muhabbettir. Kâinatýn Sanii’nin gayesi yine muhabbettir. Muhabbet Hâlýk’tan, Sâni’den baþlayarak bütün kâinat aðacýnýn
semalara doðru yükselen dalýna, budaðýna doðru bir rabýtadýr.
Muhabbet, hilkat aðacýnýn aþaðýya doðru, yere doðru derinlemesine dal, budak salan, kök salan bir rabýtasýdýr.”144
TENKÝTTEN ZÝYADE TAKDÝRLE MUKABELE ETMELÝYÝZ

Birçok sýfatla donatýlmýþ olan insanýn eleþtirilecek ve tenkit
edilecek çeþitli yönleri vardýr. Eleþtiri hem olumlu hem de olum143 Âli Ýmran sûresi, 3/64
144 M. Fethullah Gülen, Altýn Nesil Konferansý, 1976, Ýzmir
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suz yönde yapýldýðý hâlde, tenkit sadece olumsuz tavrý ifade
eder. Tenkit daima kötüye götürür. Tenkit nazarýyla ilme yaklaþan bir öðrenci, onun nurundan istifade edemez. Tenkit olumsuzluklarý da beraberinde getirerek büyük tefrikalara yol açar.
Tenkit ettiðimiz insanlarý bir düþünelim. Hiç mi meziyetleri
yok? Þüphesiz farkýnda olmadýðýmýz nice güzellikler bu insanlarla bulunur. Fakat bizim ön yargýmýzý aþýp bunlarý fark etmemiz bize düþen bir sorumluluktur.
Tenkit zayýf insanýn iþidir. Takdir etmek ise yiðitçe bir davranýþtýr. Zaten; “Ýyiliðe karþý iyilik her kiþinin kârý, kötülüðe karþý
iyilik er kiþinin kârý...” demiþlerdir. Bizim vazifemiz baþkalarýnýn
faziletini övmek, yüceltmek olmalýdýr. Birlik ve beraberliðimizi
saðlamak için özellikle geçmiþte olan hadiselerin kritiðini yaparken, birbirimizi itham eder tarzdaki tenkitten kaçýnmamýz
gerekmektedir.
Tenkitte gýybet, suizan ve tecessüs vardýr ki, bunlarýn hepsinide iþlemek haramdýr. Ayrýca tenkit etmemek bir Peygamber
sünnetidir. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Uhud’da Ayneyn Tepesi’ne elli muharipten teþekkül eden bir okçu müfrezesini vazifelendirmiþti. Baþlarýna Abdullah b. Cübeyr’i tayin etmiþti. Resûlullah okçulara: “Düþmaný yendiðimizi görseniz de,
size haber göndermedikçe yerinizden asla ayrýlmayýn.” emrini
iki defa tekrar etmiþti. Daha sonra “Kuþlarýn cesetlerimizi kapýþtýklarýný görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe, asla yerinizden ayrýlmayýn.” diye emretmiþti. Savaþýn baþlarýnda Müslüman ordusu müþrikleri daðýtmaya baþlamýþtý. Hatta bir kýsmý
kaçýyordu. Bu tabloyu gören tepedeki okçularýn sekiz-onu hariç
diðerleri ganimet toplamak için mevzilerini terk etmiþlerdi. Savaþý baþýndan beri çok iyi takip eden müþriklerin kumandaný,
henüz Müslüman olmayan Halit bin Velid okçularýn ayrýlmasýyla, yanýndaki bir grupla tepeyi dolanmýþ ve Müslümanlarýn arkasýna geçmiþti. Durumu gören, kaçmakta olan müþrikler de geri

124

Vahdete Götüren Yollar

dönünce Müslümanlar iki arada kalmýþ ve yetmiþ þehit vermiþti.
Peygamber Efendimiz’in yüzüne miðfer saplanmýþ, ayrýca diþi
kýrýlmýþtý.145 Uhud dönüþünde, ashabdtan bir kýsmýnýn savaþ
hengâmesinde Efendimizin tembihini dinlemeyip yerini terk etmesi bazý sahabilerin þehit olmasýný ve kýsmî maðlûbiyeti netice
vermiþti. Allahu Teâlâ da savaþ sonunda tenkidi önlemek için þu
âyeti indirmiþti: “Onlar (o münafýklardýr) ki kendileri savaþa
çýkmayýp evde oturmalarý yetmiyor gibi, birde kalkýp bilgiçlik
taslayarak savaþta þehit olan arkadaþlarý hakkýnda: “Eðer, sözümüze kulak verselerdi böyle öldürülmezlerdi” derler. De ki:
“Eðer iddianýzda tutarlý iseniz haydin elinizden geliyorsa kendinizi ölümün elinden kurtarýn bakalým.”146
Bu âyet, ayný zamanda Uhud’a çýkmayalým, müdafaa harbi
yapalým diyen sahâbe-i kirâmdan sað kalanlarýn, meydan savaþýna çýkan ve orada þehit olan kardeþlerini tenkit etmemeleri ve
tenkit kapýlarýný kapatmak için nâzil olmuþtur.
Bediüzzaman’ýn þu ifadesi ne kadar manidardýr: “Haklý da olsa, haksýz da olsa bu zamanda kardeþini tenkit eden haksýzdýr.”
Birbirimizin kusurlarýnýn üzerine atlayýp ortaya çýkarmak
yerine, ayýplarýmýzý örtmemiz gerekmektedir. Muhakkak ki; en
çirkin olayýn ve en kötü insanýn bile iyi yönleri vardýr. Menkýbe olarak anlatýlýr: Bir gün Davut Peygamber (sallallahu aleyhi
ve sellem) cemaatiyle birlikte giderken, yolun kenarýnda bir köpek leþine rastlarlar. Cemaatten birisi: “Ne kadar pis kokuyor”
demiþ. Bir diðeri : “Ne kadar kötü görünüyor.” demiþ. Davut
(aleyhisselâm) ise: “Bu köpeðin ne güzel diþleri var.” demiþ. Evet
her insan, olaylara kendi zaviyesinden, kendi aynasýndan bakar. “Güzel gören güzel düþünür. Güzel düþünen hayatýndan
lezzet alýr.”147
145 Ýbn Sa’d, Tabakatu’l-Kübra 3/42, 476
146 Âli Ýmran sûresi, 3/168
147 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, 457
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Unutulmamalýdýr ki; tenkit eden haklý dahi olsa haksýzdýr.
Özellikle Türkiye gibi bir ülkede tenkit etmek tefrikayý doðuracaktýr. Zira, nazik zamanlarda yapýlan tenkit hüsran getirir.
Savaþ sýrasýnda bir asker suç iþlese bile ceza verilmez. Suçun cezasýný, savaþ sonunda mahkeme verir. Zira savaþ sýrasýnda suç
iþleyen askerin karþý cepheye geçme ihtimali vardýr. Gözün hadekasýna gelen bir kýl dahi gözü incittiði gibi, bu nazik zamanda
çok küçük tenkitler çok büyük zararlar verir.
PROBLEMLERÝ ÇÖZME YOLLARI

Bizim olaylara bakýþýmýz yapýcý ve fikir vermeye dönük olmalýdýr. Þayet eksiðini söylemek zorunda kaldýðýmýz biri olursa,
onu itham etmeden, tatlý bir üslupla söylemeliyiz. Müspet tenkit diyebileceðimiz böyle bir uyarýda bulunurken de þunlara dikkat etmeliyiz:
a) Uyarýda bulunacaðýmýz kiþi, bizi bu noktada kendisinden
üstün görmelidir. Þayet bizi rüþtünü ispat etmiþ, otoriter bir kiþi görmüyorsa ve onun nazarýnda bir mevkiimiz yoksa, böyle bir
uyarýda bulunmak ters tepki verecektir. Hz. Ýbrahim’in sözünü
babasý Azer’in dinlememesi gibi bizim sözümüz de dinlenmeyecektir. O zaman kusurlarý söylemenin ve uyarmanýn bir manasý
olmayacaktýr.
b) Uyarýda bulunacaðýmýz eksiklik bizde bulunmamalýdýr.
Aksi taktirde; sigara içen bir babanýn, sigara içen evladýna: “Sigara içme!” demesindeki duruma düþmemiz mukadderdir. Bu
mevzu ile ilgili Kur’ân-ý Kerim’deki; “Ey iman edenler, niçin
yapmadýðýnýz þeyleri söylüyorsunuz?”148 ve “Halka iyiliði emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa?”149 âyetleri bize yol
göstermektedir.
148 Saf sûresi, 61/2
149 Bakara sûresi, 2/44
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c) Kur’ân’ýn tabiriyle “kavl-i leyyin”, yani; tatlý ve yumuþak
bir üslup kullanmalýyýz. Bunu sadece sözlerimizle deðil fiillerimizle de ifade edebiliriz.
Nitekim Hz. Hasan ve Hüseyin efendilerimiz bir gün yanlýþ
abdest alan birisini görürler. Aralarýnda nasýl uyaracaklarýný konuþtuktan sonra: “Amcacýðým bizim aramýzda hakem olur musunuz? Bakýn hangimiz daha doðru abdest alýyoruz.” derler. Abdestleri bitince adamcaðýz tebessümle ikisine bakarak:” Ýkiniz
de doðrusunuz. Yanlýþ abdest alan benim, evlatlarým.” der.
d) Muhatabý hafife almadan söylemeliyiz.
e) Umum cemaat içerisinde tenkit þeklinde deðil de, düzeltici bir üslupla, müspet cümlelerle kiþiyi irþad etmeliyiz.
f) Sevdiklerinin aleyhinde olmayýp, sevdiklerini methederek
anlatmalýyýz.
g) Anlatan þahýs, muhataplarýnýn nazarýnda, konuþmasý, giyinmesi ve hareketleriyle sevimli olmalýdýr. Sempatik olmalý,
antipatik olmamalýdýr.
VESÝLELER MAKSAT YERÝNE KONULMAMALIDIR

Vesileler maksat yerine konulmamalýdýr. Birlik ve beraberliði saðlamak için vesilelerle maksatlarýn birbirinden tefrik ve
temyiz edilmesi þarttýr.
Binaenaleyh, Allah (celle celâluhu) için yapýlan hizmetleri de iki
ana grupta ele alabiliriz :
I- Maksat Hizmetler: Doðrudan doðruya hakkýn anlatýlmasýdýr.
II- Vesile Hizmetler: Asýl maksadý, hakký anlatmaya zemin
hazýrlamak için yapýlan hizmetlerdir.
Maksadýmýz hiçbir zaman bir þahsa veya bir gruba baðlanmak olmamalýdýr. Bunlar ancak vesile olabilirler. Bunlarý vesile
ederek Hakk’a ulaþmak maksat olmalýdýr.
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Kitap okumak veya bunlarý baþkalarýnýn nazarýna vermek de
önemli deðildir. Önemli olan bunlarla hakiki imaný elde edip,
zevk-i ruhaniye çýkýp Allah’ýn emirlerine uymaktýr. Maksat hizmetlerin mücahedesini yapmalý, vesilelerin, meslek ve meþreplerin mücadelesini yapmamalýyýz.
Bu alem-i Ýslam adýna çok büyük bir talihsizliktir. Bizler hizmet ederken vesilelere takýlmamalýyýz. Vesileleri de deðerlendirip, maksat hizmetlere ulaþmalý sonra onu da aþarak maksudu
bizzat olan Allah’a ulaþmalýyýz.
Bâtýl Vesilelerle Hakk’a Hizmet Olamaz

Ahirzamanda iftirakýn mühim âmillerinden biri de batýl vesilelerin kullanýlmasýdýr. Halk arasýnda yaygýn olarak, hadis diye
nakledilen “Düþmanýnýzýn silahýyla silahlanýn.” sözü kullanýlýr
ancak, böyle bir hadis yoktur. Düþmanýn silahýyla silahlanmak
pasiflik ifadesidir. Düþman bir silah icat edecek, sonra siz onun
silahýyla silahlanacaksýnýz. Böyle bir anlayýþ olamaz. Eðer düþmanýn silahýyla silahlanmaktan maksat, düþman kendi, batýl davasýný savunurken, biz de aynýsý yapalým manasýnda ise bu anlayýþ zaten doðru deðildir.
Kur’ân-ý Kerim’de: “Düþmanlara karþý gücünüz yettiði kadar kuvvet hazýrlayýn. Savaþ atlarý yetiþtirin ki bu hazýrlýkla Allah’ýn düþmanlarýný, sizin düþmanlarýnýzý ve onlarýn ötesinde
sizin bilemeyip de ancak Allah’ýn bildiði düþmanlarý korkutup
yýldýrasýnýz.”150 âyeti vardýr.
Düþmanýn silahýyla silahlanmak nerede, düþmana karþý hazýrlýklý olmak nerede! Bu âyet, düþman hangi noktalardan taarruz ederse, özellikle o noktalarda sizin daha önceden güçlü kuvvetli olmanýz gerekiyor demektir. Þimdi bazý kiþiler düþmanlarýn
silahýyla silahlanmalýyýz deyip, inançsýzlar, kendi batýl davalarý
için, hangi batýl yollarý deniyorsa, yanlýþ kýyas ile ayný yollarý
deneyerek batýl davanýn saliklerine benzemeye çalýþýyorlar ki, bu
150 Enfâl sûresi, 8/60
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doðru bir tutum deðildir. Çünkü hak davanýn vesilesi hak olmalýdýr. Batýl vesilelerle Hakk’a hizmet mümkün olamaz.
Ömer Muhtar ve askerleri Ýtalyanlara karþý savaþýrken, çölün
ortasýnda Ýtalyan birliklerini kýstýrýrlar ve yok ederler. O Ýtalyan
birliði kumandanýnýn seriyye olarak etrafa gönderdiði bir teðmen ve iki askeri geri geldiklerinde Ömer Muhtar ve askerlerine
teslim olurlar.
Ömer Muhtar’ýn askerlerinden biri, bir kurþunla, teslim olan
askerlerden birini öldürür. Ömer Muhtar vuran askere mâni
olur ve:
- “Biz esirleri öldürmeyiz” der. Askeri:
- “Ama onlar öldürüyorlar ya!” deyince Ömer Muhtar,
- “Onlar bizim hocamýz deðildir.” der.
Evet birileri bir þey yapýyor diye, biz de ayný þeyi yapamayýz.
Düþmaný rehber ittihaz eden bir milletin ve bir grubun rýza-yý
ilâhiyi elde etmesi mümkün deðildir. Batýl davanýn vesileleri
bâtýl olabilir, ama hak davanýn vesileleri batýl olamaz. Bize akýbet murattýr. “Hak yücedir. Onun üzerinde hiçbir þey yoktur.”151
Batýl davada olanlar, batýlý vesile yaparak muvaffak olabilirler.
Ama biz yapamayýz. Bizim dýþýmýz içimiz gibi, içimiz de dýþýmýz
gibi olmalýdýr.
Kur’ân-ý Kerim’de, yirmi beþ peygamberin, hayatý boyunca
mücadeleleri anlatýlmýþ ve o peygamberlerin þahsýnda toplanan
hak vasýf ve vesilelerinden bahsedilmiþtir.
Peygamberlerin þahsý, hak vesile ve amelleri yaþamada bizim
için numune-i imtisaldir. “Allah sizin cisimlerinize ve suretlerinize bakmaz. Fakat kalplerinize ve (ondan sudur eden ) amellerinize bakar.”152 hadis-i þerifi de bu noktaya dikkat çeker.
Allah’ýn deðer verdiði þey hak vasýflardýr. Birliðe giderken,
dikkat etmemiz gereken hususlardan biri budur. Bütün Müslü151 Buharî, Cenaiz 79.
152 Ýbn Mace, Sünen, Zühd H. No: 4143
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manlar güzel ahlâkla mütehallik, hak vasýflarla muttasýf ve hak
amellerle âmil olsalar, daha çok kaynaþacak; birbirlerini, tenkit
etmeyecek, birbirlerine karþý itimat ve güven hasýl olacak, birbirlerini daha çok seveceklerdir. Böyle âli bir milletin ve cemaatýn arasýnda da, melekleri kýskandýracak kadar müthiþ bir kardeþlik meydana gelecektir.
ÇÝLEYÝ BERABER OMUZLAMAK

Ýttihat ve ittifak, çile çekerek, kalbi olgunluða ermiþ insanlarýn
yapabileceði bir þeydir. Çile çekerek Ýslam davasýnda ham iken
piþmiþ ve olgunlaþmýþ, kalbi olgunluða eriþmiþ insanlar birlik ve
beraberliði oluþtururlar. Ham ruhlar, çilesizler, Müslümanlýðý
atalarýndan miras alan mirasyedi kiþiler, en küçük meselelerde
dahi münakaþa edecek ve hiçbir zaman anlaþamayacaklardýr. Bir
nesli altýn nesil yapan vasýflardan biri çiledir. Asr-ý saâdetin son
devrini karýþtýranlar çilesizlerdir.153
Asr-ý saadetin son devrini karýþtýranlar Mekke’de her gün dayak yiyenler, baþý kaynar sulara sokulanlar deðil, özellikle daha
sonra Ýslam’a girmiþ, Ýslam’ýn çilesini çekmemiþ Müslümanlýðý
hazýr bulmuþ insanlardýr.
Çileyi ve Ýslam’ý çok iyi bilen Bediüzzaman Hazretleri hayatýnda en küçük bir fitneye sebep olmadýðý gibi bir tek Müslüman’ýn dahi aleyhinde konuþtuðu vâki deðildir. O: “Kimin imaný
varsa benim kardeþimdir.” demiþtir. Kendisine eziyet edenlere
dahi hakkýný helal ettiðini ifade etmiþ ve onlara asla beddua etmemiþtir.154
Altýn nesil çileli olacaktýr ve merhale merhale çile çekecektir.
Belki varacaðý ufka varmadan kendi tükenecek; ama ona basýp
geçecekler, muvaffak olacaklardýr. Sa’yinin semeresini, terlemesinin, yorulmasýnýn, yýpranmasýnýn semeresini beklemeyecek.
“Ben öleyim baþkasý var olsun, baþkalarý yaþasýn benim haya153 M. Fethullah Gülen, Altýn Nesil Konferansý, 1976, Ýzmir
154 Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçeyi Hayat, 568
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týmla. Ben ter dökeyim, kan dökeyim, ýzdýrap çekeyim ama baþkalarý mesut olsun.” diyecektir.
Çile insanýn her an ölmesi, demektir. Çile hayatla ölümün vuruþmasý, boðuþmasý demektir.
Çile çekmeyen insanlar canlý deðildir. Yeknesak bir hayat yaþayanlar; hayatýn gerçek zevkinden mahrum, kem talih kimselerdir. Çilesizlerin, esasen ruh verebilmesi de mümkün deðildir.
Bütün asýrlarý karýþtýran kimselerin çilesizler olduðu görülür.
Bütün kötü düþüncelerin verasýnda çilesizlik vardýr. Hatta nur
ve saadet asrýný karýþtýranlar dahi çilesizlerdir.
Sahabi iþin çilesini çekmiþti ve muzdaripti. Ama sonradan ortaya çýkan birtakým kimseler bu iþi hazmedememiþlerdir. Onun
için kendi devirlerinde hayat-ý içtimaiye de iç bulanmalar, baþ
dönmeleri, bakýþ bulanmalarý oldu. Ve derken insanlar birbirine
girdi, sürtüþmeye baþladý. Bütün bu hadiseleri, çilesiz insanlar
hazýrlayýp sahneye sürüyor ve insanlarý fitneye itiyorlardý.
Herkesin bir çilesi vardýr. Zengin fakir olur; çilekeþ olur. Aziz
bir insan zelil olur; çilekeþ olur. Soylu bir insan kadir kýymet bilmez kimseler içinde kalýr; çilekeþ olur ve ilim adamý; ilminin
kadri kýymeti bilinmediði zaman çilekeþ olur. Fakat bütün bunlardan öte her þeyde olduðu gibi çile konusunda da ufku tutan
þüphesiz nebilerdir.
Hadis imamlarý rivayet ediyor:
Uhud dönüþüydü herhâlde, o, kolun kanadýn kýrýldýðý, Allah
Nebî’sini koruyan etten kemikten kalenin duvarlarýna bütün küfür hýncýnýn yüklendiði; korkunç taþlamalarýn meydana geldiði
Uhud, sona erdikten sonra Medine’ye dönülmüþtü, gönüllerde yara vardý, vücutlarda yara vardý, ýzdýraplý, çileli bir cemaat vardý.
Hz. Aiþe sordu muhteþem zevcine:
- Ya Resûlallah! Uhud’dan daha çetin bir gün gördünüz mü?
Daha fazla meþakkate maruz kaldýnýz mý?
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Mahzun Peygamber acý acý tebessüm etti. Ýçinde daima hüzün vardý.
- Kavmimden çok çektim. Mekke beni dinlemeyip sinesinden
attýðý zaman, arz edeceðim hakikatlere ma’kes gönül aradým. Beni duyacak, arz ettiðim þeylerle doyacak, dolacak ve sonra çevreye bunlarý intikal ettirecek aþina gönüller aradým. Uzaktan yakýným saydýðým Amr’ýn oðullarýna yanaþtým. Mes’ud, Abd-i Yaleyh ve bir de Habible, hâlimi arz ettim. Ben Allah’ýn Nebîsiyim,
dedim. Beni dinleyin dedim. Eðer dinlerseniz, aziz olursunuz;
dinlemezseniz baþkalarý ile beraber zelil olursunuz, dedim.
Onlardan bir tanesi istihza mahiyetinde þöyle dedi :
- Eðer sen Allah’ýn peygamberiysen; ben Kâbe’nin örtüsünü
çalarým. (Bunun altýnda çok çirkin bir istihza vardýr.)
Öbürü þöyle dedi:
- Gayri bundan böyle seninle oturup konuþamam. Çünkü sen
Peygambersin. Yani “burnun büyüktür senin” demek istiyordu.
Üçüncüsü de aynen þöyle dedi:
- Allah senden baþka gönderecek insan bulamadý mý?
Bir büyük insan düþünün; kâinat, yüzü suyu hürmetine yaratýlmýþ. Bir büyük düþünün; melekler tül gibi üzerinde titriyor.
Bir büyük insan düþünün; Allah’ýn matmah-ý nazarý. Bütün kâinata bakýyor, sonra O’na bakýyor; “Kalbin nasýl dostum?” diyor.
Ve o kalp, kalbi ne olduðu belli olmayan bir kýsým nâdanlar tarafýndan kýrýlýyor.
Keþke bu kadarlýkla kalsaydýlar. Taif’in bütün serkeþ çocuklarýný da topladýlar. O, büyük çilekeþin geçeceði yolun saðýna soluna dizdiler: “Taþlayýn þu mecnunu” dediler. “Mecnun” diyorlardý. O, bir bakýma insanlara hakký anlatan Hakk’ýn mecnunuydu;
Hakk’ýn matlubuydu, maksuduydu. Ama onlarýn kasdettiði manada mecnun deðildi.
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O’nun geçtiði yoldan baþýna taþlar yaðýyordu. Baþýna rahmet
yaðan insanýn baþýna taþlar yaðýyordu. Vücuduna taþlar temas
ediyordu. Belki O’nun vücuduna temas eden her taþ bir kan parçasý ile yere düþüyordu. Bu kan, cennetteki ýrmaklardan daha
çok azîzdi. Bu kan Hz. Zekeriyya’nýn kanýndan da azîzdi. Eðer
rahmeti sonsuz o Nebînin karþý çýkmasý olmasaydý, damlasý yere düþtüðü an Allah kâinatý yýkardý. Ama O istemiyordu. Gönlü
kâinatlar kadar geniþliyordu. “Sakýn ya Rabbi!” diyordu.
Sen Erhumürrahiminsîn.
Vücudundan kanlar aka aka Taif’in kenarýnda bir aðacýn altýna oturmuþ, kendi kendine dertleniyordu. Kendi kendini kýnýyordu. O dakikada þöyle diyordu: “Allah’ým zaafýmý sana þikâyet
ediyorum, yani (haþa) tutarsýzlýðýmý sana þikâyet ediyorum. Bu
saldýrýlar karþýsýnda dayanamayýþýmý sana þikâyet ediyorum diyordu.
Biraz sonra meleðin siyanet kanatlarýný açmýþ baþýnda beklediðini gördü. Eðer o müsaade ederse; o kavmin, o cemaatin baþlarýna daðlarý koyma teklifi ile gelmiþti. Ýþte o zaman Nebiler
Nebîsi irkilir, titrer ve:
- “Hayýr ya Rabbi! Nesillerinden bir tek insan hidayete erecekse; hayýr ya Rabbi!” der.
Çile esasen aþk gibi kendi kendine sevilir. Ama günde birkaç
defa minarenin baþýndan kuyunun dibine inmeyen insana bunu
anlatmak mümkün deðildir. Yusuf gibi kuyuya inip kovaya binmedikten sonra esasen Mýsýr’a vezir olmanýn imkânsýz olduðunu
herkes bilir fakat, bunu anlatmak mümkün deðildir. Ýnsanýn
iz’aný tamamen baþka bir þeydir.
Çile, dermaný kendi içinde olan bir derttir, onu yaþayan esasen baþka derman aramayacaktýr.
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Ama bunu anlamak çok zordur. Dermanýn, dert içinde olduðunu idrak edemeyen bunu anlayamayacaktýr.
Derman arardým derdime,
Derdim bana derman imiþ.
Þuuruna ermeyen bunu anlayamaz. Kahrý, lütfu bir bilmeyen
bunu anlayamaz. Mevla’ya niyaz ederim, bize anlatsýn bunu.”155
MÜKÂFAT SADECE ALLAH’TAN BEKLENMELÝ

Birlik ve beraberlik için yaptýðýmýz hizmetin mükâfatýný dünyada beklememeliyiz.
Bediüzzaman Hazretleri: “Dünya darü’l-hizmet, âhiret
darü’l-ücrettir.” diyor. Yaptýðýmýz hizmetlerin karþýlýðýnda
maddi ve manevi hiçbir þekilde ücret beklememek bizim prensibimizdir. Bu ücret bir teþekkür olsa onu da beklememeliyiz. Bizim vazifemiz, bize düþeni en güzel þekilde sadece ve sadece Allah rýzasý için yapmaktýr. Hak için hizmet yaptýktan sonra hak
iddia etmek fitnenin kaynaðýdýr. “Ben bu ülkeye þu kadar hizmet
yaptým öyle ise benim þu kadar söz hakkým olmalý”. “Ben þu iþleri yaptým da beni anlayamadýlar.” sözleri düsturlarýmýzýn dýþýndadýr. Böyle bir þeye ihtiyaç hissetmeden, tevessül etmeden
hareket etmek peygamberlerin deðiþmez prensipleridir.
Bütün Peygamberler Mükâfatý Allah’tan Beklemiþlerdir

“Kardeþleri Hûd onlara þöyle dedi: “Hâlâ inkâr ve isyandan
sakýnmayacak mýsýnýz? Bilin ki ben size gönderilmiþ güvenilir
bir elçiyim. Öyleyse Allah’a karþý gelmekten sakýnýn da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum; benim ücretimi verecek olan ancak Rabbülalemindir.”156
“Kardeþleri Sâlih onlara þöyle dedi: “Hâlâ inkar ve isyandan
sakýnmayacak mýsýnýz? Bilin ki ben size gönderilmiþ güvenilir
155 M. Fethullah Gülen, Altýn Nesil Konferansý, 1976, Ýzmir
156 Þuarâ sûresi, 26/124-127
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bir elçiyim. Öyleyse Allah’a karþý gelmekten sakýnýn da bana itaat edin. Bu hizmetten dolayý sizden hiçbir ücret istemiyorum.
Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbülalemindir.”157
“Kardeþleri Lût onlara þöyle dedi: “Hâlâ inkâr ve isyandan sakýnmayacak mýsýnýz? Bilin ki ben size gönderilmiþ güvenilir bir
elçiyim. Öyleyse Allah’a karþý gelmekten sakýnýn da bana itaat
edin. Bu hizmetten dolayý sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbülalemindir.”158
“Eykeliler de peygamberlerini yalanladýrlar. Kardeþleri Þuayb onlara þöyle dedi: “Hâlâ inkâr ve isyandan sakýnmayacak
mýsýnýz? Bilin ki ben size gönderilmiþ güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah’a karþý gelmekten sakýnýn da bana itaat edin. Bu hizmetten dolayý sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi
verecek olan ancak Rabbülalemindir.”159
Bu ve bunun gibi âyetlerde peygamberler ortak bir lisanla:
“Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbülalemindir.”160 demiþlerdir.
Ýhlas risalesinde de anlatýldýðý gibi;161 hizmet yapanlar makamlara talip olduklarý an, makamýn tek, taliplerin ise müteaddit
olmasý kavgaya sebebiyet vermektedir. Ayrýca ikinci mektupta Bediüzzaman Hazretleri hediyeyi sünnet olmasýna raðmen kabul etmeme sebebini söylerken: “Biz peygamberlere ittiba etmekle mükellefiz. Bütün peygamberler hizmetlerinin karþýlýðýnda bir mükâfat talep etmemiþlerdir. Ola ki bir hediye, ben hizmet yapmýþým da veriliyor gibi bir ücrete mukabil görülebilir. Ve içimdeki
özüm, ihlâsým, zayi’ olup zedelenebilir.” hususlarýna dikkat çekmiþtir. Yâsin sûresinde geçen: “Sizden bir ücret istemeyen, sizden
157
158
159
160
161

Þuarâ sûresi, 26/142-145
Þuarâ sûresi, 26/161-164
Þuarâ sûresi, 26/176-180
Þuarâ sûresi, 26/124-142-161-176
Bediüzzaman Said Nursi, 20.Lem’a
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hiçbir menfaat beklemeyen, dosdoðru yolda yürüyen kimselere
uyun.”162 âyetini de burada mevzu münasebetiyle nazara verir.
“Ancak yaptýðýmýz hizmet karþýlýðýnda beþeri ihtiyaçlarýmýzý
karþýlamak için ücret almayacak mýyýz veya bu alýnan ücretleri
nasýl deðerlendirmeliyiz?” gibi sorular aklýmýza gelebilir. Ýhlâs
risalesinde; “Ücret beklenilmez, belki verilir. Verildiði zaman bu
benim hizmetimin karþýlýðýdýr denilmez. Denilse ihlâsý kaybeder.” þeklinde bir izahat vardýr.
Milletimiz çok vefalý bir millettir. Hakk’a hizmet edenlerin
daima ellerinden tutmuþ, onlarý desteklemiþtir. Hatta onlarýn
vakitleri zayi olmasýn diye bütün ihtiyaçlarýný görmüþlerdir. Öyle ise, biz sadece ve sadece Allah rýzasý için Hakk’a hizmet etmeliyiz. “Dünya darü’l-hizmet, ahiret darü’l-ücrettir.” prensibine
sadakat içerisinde yaþamalýyýz.
Þayet hizmet edenler, yaptýklarý her hizmetin karþýlýðýnda
mükâfata talib olurlarsa ki bu mükâfata talib olanlar çok olacaðýndan herkeste bencillik duygusu ortaya çýkar. Ücret ve makama talip olmak kardeþler arasýndaki rekabeti, artýrarak uhuvveti bozar ve bunun sonucunda birlik ve beraberlik kaybolur, fitne
ve rekabet ortaya çýkar.
“Bir makama çoklar namzet olur. Maddî ve manevi her bir
ücrete çok el uzanabilir. O noktadan müzahame ve rekabet tevellüt edip, vifaký nifâka, ittifaký ihtilafa tebdil eder.
Ýþte bu müthiþ marazýn merhemi, ilacý ihlâstýr. Yani, hakperestliði nefisperestliðe tercih etmekle ve Hakk’ýn hatýrý, nefsin ve
enaniyetin hatýrýna galip gelmekle, nasdan gelen maddi ve manevi ücretten istiðna etmekle hüsn-ü kabul ve hüsn-ü te’sir ve teveccüh-ü nassý kazanmak noktalarýnýn Cenâb-ý Hakk’ýn vazifesi
ve ihsaný olduðunu ve kendi vazifesi olan tebliðde dahil olmadýðýný ve lazým da olmadýðýný ve onunla mükellef olmadýðýný bilmekle ihlâsa muvaffak olur, yoksa ihlâsý kaçýrýr.
162 Yasin sûresi, 36/21
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Îsâr Ufkunda Kardeþlik

Sahabelerin sena-i Kur’âniye’ye mazhar olan “ îsâr hasletini” kendimize rehber etmek gerekir. Yani, hediye ve sadakanýn
kabulünde baþkasýný kendine tercih etmek ve hizmet-i diniyenin mukabilinde gelen menfaat-i maddiyeyi istemeden ve kalben talep etmeden, sýrf bir ihsan-ý ilâhi bilerek insanlardan
karþýlamaktýr. Dine hizmetin mukabilinde dünyada bir þey istenilmemelidir ki ihlâs kaçmasýn. Maiþetlerinin temin edilmesini
istemekle haklýdýr. Hem zekâta da müstahaktýrlar. Fakat bu istenilmez; belki verilir. Verildiði vakit, hizmetimin ücretidir denilmez. Mümkün olduðu kadar kanatkârâne olmak ve daha
müstahak olanlarýn nefsini kendi nefsine tercih etmek gerekir
sýrrýna mazhariyetle, bu müthiþ tehlikeden kurtulup ihlâsý kazanabilir.163
“Hizmette ileri, ücrette geri olmak.” þaþmaz prensibimiz olmalýdýr. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), Hayber savaþýnda
Allah’ýn izniyle galebe çalmýþ ve Hayber’ i fethetmiþti. Fetih esnasýnda elde edilen bazý ganimetleri orada bulunan bazý gazilere
taksim etmek istemiþti. Ýsmini bilemediðimiz meçhul bir sahabi:
- “Ya Resûlallah! Ben buraya ganimet için gelmedim.” der.
Parmaðýyla boðazýný iþaret ederek: “Ýþte þuracýðýmdan bir ok yiyeyim de Allah yolunda þehit olayým diye geldim.” dedikten
sonra harb meydanýna dalar ve parmaðýyla iþaret ettiði ayný yerden bir ok yiyerek þehit olur.164
Büyük insanlar mükâfata tenezzül etmezler. Ýþini yapar ve
Meryem anamýzýn Hz. Ýsa’yý (aleyhisselâm) dünyaya getirip, insanlýða hediye ettikten sonra “...Keþke bu iþ baþýma gelmeden öleydim, adý saný unutulup gitmiþ biri olaydým.”165 dediði gibi derler.
Unutulmamalýdýr ki, yapýlan iþ sonucunda mükâfat beklenirse iki tür tehlikeyle karþýlaþýlýr:
163 Bediüzzaman Said Nursi Lem’alar, 21. Lem’a
164 Nesai; Cenaiz, 61, H. No: 1952.
165 Meryem sûresi, 19/23
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a) Þayet beklediði mükâfatý alýrsa ahirette alacaðý ecir ve sevaptan mahrum olup karþýlýðýný bu dünyada almýþ olur.
Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem): “Bir mümin dünyada
çokça hayýr iþler, salih amel yapar, sonra da ölür. Mahþerde defteri önüne açýlýr ve bakar ki yaptýðý hiçbir iyiliði defterinde yok,
kaydedilmemiþ. Der ki: “Ya Rabbim! Ben dünyadayken þu kadar
hasenat iþlemiþ, bu kadar iyilik yapmýþtým bunlarý göremiyorum.” Allah (celle celâluhu ) da þöyle cevap verir: “Gün gelir, kâfirler cehennem ateþinin karþýsýna tutulurken þöyle denilir: “Bütün
zevklerinizi dünya hayatýnýzda kullanýp tükettiniz, onlarla sâfâ
sürdünüz. Artýk bugün dünyada haksýz yere büyüklük taslamanýz ve dinden çýkýp fasýklýk etmeniz sebebiyle zelil ve hor eden
bir azap ile cezalandýrýlacaksýnýz.”166
Ömer b. Hattâb’ýn rivayet ettiði “Ameller ancak niyetlere göredir. Her kiþiye ancak niyet ettiði þey vardýr. Kim Allah ve
Resûl’ü için hicret ederse, onun hicreti Allah ve Resûl’ü içindir.
Kim de dünyadan bir þeye isabet etmek veya bir kadýný nikâhlamak için hicret ederse, onun hicreti de niyet ettiði þey üzeredir.”167 hadisi de konumuzu aydýnlatmaktadýr.
b) Ýkinci olarak, kiþi mükâfat bekleyip de göremediði zaman,
yaptýðý iþin semeresini göremediði için, aþký þevki kýrýlýr. Daha
sonra: “Niçin bana makam vermediler ve þöyle bir mükâfat vermediler? Ben bu kadar hizmet ettim, þimdi niçin adam yerine
koymadýlar?” gibi düþünce kaymalarýna maruz kalabilirler.
Yaptýðýmýz hizmetleri hâlisane ve sadece Allah rýzasý için yapmalý, ücretini de: “Benim mükâfatýmý verecek olan yalnýz Allah
Teâla’dýr.”168 âyeti gereði sadece Allah’tan beklemeliyiz.

166 Ahkâf sûresi, 46/20
167 Buharî, Bedû’l-vahy, 1
168 Hûd sûresi, 11/29
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“SADECE BENÝM MESLEÐÝM HAKTIR” DEMEMELÝ

Herkes “Benim mesleðim, benim meþrebim, benim fikrim
haktýr, güzeldir diyebilir. Fakat hak ve güzel olan, sadece benim
meslek ve meþrebimdir” diyemez.
Bediüzzaman Hazretleri: “Ýslamiyet selm ve müsâlemettir.
Dâhilde niza ve husumet istemez.” demektedir.
“Ey Âlem-i Ýslamî! Hayatýn ittihatta. Ger ittihat istersen düsturun bu olmalý:
“HÜVEL HAKKU” yerine “HÜVE HAKKUN” olmalý. “HÜVEL HASEN” yerine “HÜVE AHSEN” olmalý...
Her müslim kendi meslek, mezhebine demeli: “Ýþte bu haktýr; baþkasýna iliþmem. Baþkalarý güzelse, benim en güzelidir.”
Dememeli: “Budur hak, baþkalarý battaldýr. Yalnýz benimkidir
güzeli; baþkalarý yanlýþtýr, hem çirkindir.”
Zihniyet-i inhisar, hubb-u nefisten geliyor, sonra maraz oluyor, niza ondan çýkýyor.169
Kiþi: ‘Benim mesleðim, fikrim, görüþüm, ekolüm, yolum daha güzeldir. diyebilir. Zaten böyle kabullenmese, gittiði yolu benimsemez, o yoldan gitmez. Hanefî mezhebinde olan bir insan,
kendi mezhebini diðerlerinden üstün tutmadýðý takdirde o mezhebin peþinden gitmez. Seleflerimiz kendi tuttuklarý meslek için
benim mesleðim güzeldir veya benim mesleðim en güzeldir dememiþlerdir. Meselâ, bir þehy efendiye bir mürid gelirdi ve ona
intisab ederdi. Mürid nefis terbiyesi ile belirli bir noktaya gelince, o efendi: “Evladým senin bundan sonra benden alacak bir þeyin yok. Sen en iyisi falan bölgede yaþayan büyük zata git, dersini ondan almaya devam et.” derdi.
Ýmam-ý Þâfî gibi büyük bir insan, Ýmam-ý Âzam Ebû
Hanîfe’nin kabrine yakýn bir yerde sabah namazýný kýlmýþ,
Ýmam-ý Âzam’a saygýsý sebebiyle kunûtu terk etmiþtir. Bu Ýma169 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, 697-698
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mýn: “Bazen Iraklýlarýn mezhebini tatbik ederiz.”170 dediði de
rivayet olmuþtur. Bu ne güzel anlayýþtýr. Þimdi ise, “Sadece benimki güzel baþkasýnýn ki güzel deðildir, çirkindir, sadece ben
hidayetteyim, diðerleri dalalettedir hatta kâfirdir ve cehenneme
gidecektir.” denilebilmektedir . Böyle bir düþüncenin ne kadar
yanlýþ olduðu açýktýr. Böyle bir düþünce þüphesiz iftiraka götürür ve fitneyi körükler.
Büyüklerde Büyüklük Alameti Tevazudur

Meslek ve meþreb, bir þahsa baðlý ise o þahýs, kendi nefsini
herkesinkinden daha aþaðý görmelidir. Eðer kendisini bütün þahýslardan üstün görüyorsa, benliðini aþamamýþ bu insan zaten
nâkýs bir insandýr. Bir grubun önderi olan kiþi, hiçbir zaman
kendi þahsýný ölçü olarak vaz’ etmemelidir.
Hayatýný Ýslam’a adamýþ, onun yücelmesi için var gücüyle çalýþmýþ büyük insan Bediüzzaman yüz binlerce talebe yetiþtirmiþ,
risaleler yazmýþtýr. Ama kendisine: “Allah bu dini racul-u fâcirlerle de te’yit eder. Ýþte sen o racul-u fâcirsin. Ey Said! Sen dîne
hizmet ettim diye gururlanma, bu hizmetler bu kitaplar benden
çýkmýþ, deme. Üzümün güzelliði kuru çubuðuna verilemez. Sen
de kendini böyle kabul etmelisin.” diyerek bizlere saðlam ölçüler
vermektedir.
Üstad Hazretleri bir baþka yerde aynayý kendine tutarak bize
tercüman olur.
“Ey fahre meftun, þöhrete müptelâ, medhe düþkün, hodbinlikte bihemta sersem nefsim! Eðer binler meyve veren incirin
menþei olan küçücük bir çekirdeði ve yüz salkým ona takýlan
üzümün siyah kurucuk çubuðu; bütün o meyveleri, o salkýmlarý
kendi hünerleri olduðu ve onlardan istifade edenler o çubuða, o
çekirdeðe medh ve hürmet etmek lâzým olduðu, hak bir dava ise;
170 Hayrettin Karaman, Ýslam Hukukunda Ýçtihat, 221
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senin dahi sana yüklenen ni’metler için fahre, gurura belki bir
hakkýn var.
Hâlbuki sen, dâim zemme müstahaksýn. Zira o çekirdek ve o
çubuk gibi deðilsin. Senin bir cüz-i ihtiyârýn bulunmakla, o
nimetlerin kýymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun. Gururunla
tahrib ediyorsun ve küfranýnla ibtal ediyorsun ve temellükle gasbediyorsun.
Senin vazifen fahir deðil, þükürdür. Sana layýk olan þöhret deðil, tevazudur, hacalettir. Senin hakkýn medih deðil istiðfardýr,
nedamettir. Senin kemalin hodbinlik deðil, hüdabinliktedir.
Evet sen benim cismimde âlemdeki tabiata benzersin. Ýkiniz,
hayrý kabul etmek, þerre merci olmak için yaratýlmýþsýnýz. Yani,
fail ve masdar deðilsiniz. Belki münfail ve mahalsiniz. Yalnýz bir
tesiriniz var: O da, hayr-ý mutlaktan gelen hayrý, güzel bir surette kabul etmemenizden þerre sebep olmanýzdýr. Hem siz birer
perde yaratýlmýþsýnýz. Ta güzelliði görülmeyen zahiri çirkinlikler
size isnad edilip Zat-ý Mukaddese-i Ýlahiyyenin tenzihine vesile
olasýnýz. Hâlbuki bütün bütün vazife-i fýtratýnýza zýt bir suret
giymiþsiniz. Kabiliyetsizliðinizden hayrý, þerre kalbettiðiniz hâlde, Halikýnýzla güya iþtirak edersiniz. Demek; nefisperest, tabiatperest gâyet ahmak, gâyet zâlimdir.
Hem deme ki: “Ben mazharým. Güzele mazhar ise, güzelleþir.” Zira, temessül etmediðinden mazhar deðil, memer olursun.
Hem deme ki: “Halk içinde ben intihab edildim. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Demek ki meziyetim var.” Hayýr, haþa!
Belki herkesten evvel sana verildi; çünkü, herkesten ziyade sen
müflis ve muhtaç ve müteellim olduðundan en evvel senin eline
verildi.”171 Burada dikkat edilmesi gereken nokta þudur. Üstad
Hazretleri kendi nefsi adýna böyle demiþ olsa da biz öyle düþünmeyiz. Zira o hayatý boyunca nefsine hiç hisse vermemiþti.
171 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, 226-227
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Özellikle büyük zatlar, peþinden gelenleri kendisine deðil, savunduðu ulvi prensiplere baðlamýþlardýr. Bir þahýs kendisini öne
çýkarýrsa, arkasýndakiler onun hakkýnda ifrat-ý muhabbete girer.
“Þeyh uçmaz, müridi uçurur.” sözü gereði, artýk mürid þeyhine
baþka gözle bakar. Onu su üstünde yürütür.
a) Muhabbet nazarý, kusuru görmez.
b) Ýfrat-ý muhabbetin bir þeyi olduðundan fazla görmesi onun
þe’nindendir.
Seven sevdiðinin kusurunu görmez. Ve onu olduðundan büyük görmek ister.
HER HAK HER YERDE SÖYLENMEMELÝ

Her söylediðin hak olmalý. Ama her hakký söylemek senin
hakkýn deðildir.
Bir olaya üç türlü tepki verilir:
a) Yalan söylemek
b) Doðru söylemek
c) Sükût etmek
a) Yalan söylemek: Dinen haramdýr. Efendimiz (sallallahu
aleyhi ve sellem): “Münafýðýn alameti üçtür: Konuþtuðunda yalan

söyler. Vaad ettiðinde yerine getirmez. Emanete ihanet eder.”172
buyurmaktadýr. Görüldüðü gibi yalan münafýklýðýn ilk alametidir. Yalan, kudret-i ilâhiyyeye atýlan bir iftira, hikmet-i rabbâniyeye zýt bir tutum, ahlâk-ý âliyeyi yakýp, kavuran bir ateþtir. Nevi beþeri geri býrakan, Müseyleme ve emsalini rezil-rüsvay eden
yalandýr.
b) Doðru söylemek: Bizi kemâlâta götüren, terakkiyâtýn mihveri, âlem-i Ýslam’ýn nizamý, sahabe-i kirâmý bütün insanlarýn üstüne çýkaran bir nur, Efendimiz’i (sallallahu aleyhi ve sellem) arþ-ý
âlâya çýkartan ýþýk, doðruluktur.
172 Buharî, Ýman 34, Edep 69; Müslim, Ýman 107-109
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c) Sükût etmek: “Söz gümüþ ise sükût altýndýr.” demiþler. Her
þeyde olduðu gibi sükût da, yer ve zamanýna göre güzeldir. Çoðu
zaman halka her bildiðinizi anlatamaz, her haberi açýklayamazsýnýz. Ya seviyeleri düþüktür veyahut da ortam müsait deðildir.
Bu durumda size düþen susmaktýr.
Bazý insanlar, maalesef Müslümanlýðýn her þeyini, anlatmak
mükellefiyetindeymiþ gibi bir mantýkla, her doðruyu her an anlatmaya çalýþmaktalar. Bu ise Ýslam’ýn prensiplerine ters düþer.
Böyle bir tutum bir zaaftýr ve bu, iftiraka götüren ana sebeplerden biridir.
HASET ÝFTÝRAKA SEBEPTÝR

Birliðimiz için dünyevî ve uhrevî iþlerde hased etmemeliyiz.
Dünya iþleri haset etmeye deðecek bir metaa deðildir.
Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir gün oturarak namaz
kýlýyordu. Hz. Ömer izin almýþ ve hücre-i saadete girmiþti. “Hayýrdýr ya Resûlallah, hasta mýsýnýz? dedi.” “Efendimiz, hayýr ya
Ömer, açlýk” deyince koca Ömer aðlamaya baþladý. Allah
Resûlü’nün aðlama sebebini sormasý üzerine “Kisranýn krallarý,
saraylarýnda sefa sürsün de benim Efendim, âlemlerin Efendisi
burada açlýk çeksin. Buna üzülüyorum.” dedi. Efendimiz “Ýstemez misin ya Ömer, dünya onlarýn, ahiret bizim olsun.”173 dedi.
Ve þöyle devam etti: “Ey Ömer, þayet dünyanýn, Allah’ýn katýnda
sineðin kanadý kadar kýymeti olsaydý, onlar bir yudum suyu içemeyeceklerdi.”174 buyurdu. Ýþte Allah Resûlü’nün dünya metaýna karþý tutumu.
Bir zaman Behlül Dânâ, Harun Reþit’in huzuruna çýkar. Harun Reþit :
- “Hocam gördüðün gibi dünyadaki en büyük ve deðerli göreve sahibim. Bana öðüt verin de hilafeti daha güzel yöneteyim.”
der.
173 Tirmizi, Zühd 13; Hâkim, el-Müstedrek, 4/306
174 Buharî, Tefsir (66), 2; Müslim, Talak 31
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Behlül Dânâ kendi kendine: “Ýlimden daha deðerli meslek mi
var þu dünyada.” diye düþünür ve Harun Reþit’e
- “Ey Allah’ýn halifesi! Bir çölde olsaydýnýz ve günlerce de aç
ve susuz kalsaydýnýz ve neredeyse siz ölmekte iken: “Hilafetinizi
bana verirseniz size bir bardak su vereceðim desem hilafetinizi
bana verir misiniz?” diye bir soru yöneltmiþ, O da:
- “Evet veririm.” deyince, Behlül:
- “Harun! Allah’tan kork, bir bardak suyu içsen ve sonra çýkartamasan ben de sana: “Saltanatýný bana verirsen içtiðin suyu
çýkartacaðým desem, saltanatýný bana verir misin?” demiþ. Harun yine tereddütsüz:
- “Evet, tabii veririm.” demiþ. Bunun üzerine Behlül Dânâ:
- “Harun! Bir bardak su kadar deðeri olmayan, saltanat ile ne
diye gururlanýyorsun...” demiþti.
Bu örneklerin yol göstericiliðinde biz de dünya metaýna hýrsla temayül etmemeliyiz.
Dünya malýna karþý hýrs, bütün beþerin tabiatýnda vardýr.
Bizler bu hýrsýn yönünü müsbete çevirmeli, müsbete kanalize etmeliyiz. Yoksa, haset gýpta damarýný tahrik ederek iftiraka ve
sonra da fitneye sebebiyet verebilir.
Bediüzzaman Hazretleri “Hatta en latif en güzel bir hakikat-ý
imâniyeyi muhtaç bir mümine bildirmek ki; en mâsumâne, zararsýz bir menfaattir. Mümkün ise, nefsinize bir hodgâmlýk gelmemek için, istemeyen bir arkadaþ ile yaptýrmasý hoþunuza gitsin. Eðer, “Ben sevap kazanayým, bu güzel meseleyi ben söyliyeyim.” arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mâbeyninizdeki sýrr-ý ihlâsa zarar gelebilir.”175 diyerek dine
ait mevzularý anlatmada bile baþkalarýný tercih etmeyi öðütlüyor
Ahireti kazanmak için önemli olan þey haset deðil, takva ve
ihlâs ile amel etmektir. Beþeriyet tarihinde bu manada ilk ihtilaf
175 Bediüzzaman Said Nursi, Lemalar, 167
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Hz. Adem’in çocuklarý Habil ile Kabil arasýnda olmuþtur.
Kur’ân-ý Kerim “Onlara Adem’in iki oðlunun gerçek olan haberini oku. Onlarýn her ikisi birer kurban takdim etmiþlerdi de birininki kabul edilmiþ, öbürününki kabul edilmemiþti. Kurbaný
kabul edilmeyen, kardeþine “Seni öldüreceðim” dedi. O da: “Allah, ancak müttakilerden kabul buyurur, dedi. Yemin ederim ki,
sen beni öldürmek için el kaldýrýrsan ben seni öldürmek için sana el kaldýrmam. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarým. Ben isterim ki sen, kendi günahýnla beraber benim günahýmý da yüklenesin de cehennemliklerden olasýn. Zalimlerin cezasý iþte budur! “Bu sözler Kabil’in hýrsýný kamçýladý. Nefsi, kardeþini öldürmeyi ona kolay bir þey gösterdi. O da onu öldürüp ziyan edenlerden oldu.”176 þeklinde bu olayý anlatmaktadýr.
Uhrevî iþlerde baþkalarýna gýpta etmeli ve güzel iþler yapmalýyýz. Günümüz Müslümanlarý birbirlerinin yaptýðý güzelliklere haset etmeyip, birbirlerini destekledikleri zaman birlik ve beraberliðe ulaþacaktýr. Hased, bir mümin kardeþinde olan þeyin,
onda olmasýný istememektir. Bu ise ihlâsa zýttýr. Ýhlas gidince iflas gelir. Rûhî, fikrî, kalbî iflas içinde olan insanlarda da ittifak
olamaz.
HER ÝNSANA KENDÝ HÝSSÝYATI ÝÇÝNDE YAKLAÞMALIYIZ

Her insaný, olduðu konumda kabul etmemiz gerekir. Çevremizdekileri kendi çizgimize getirme gayretinde olmamalýyýz. Hz.
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): “Ben farzlarý yapmakla
mükellef olduðum gibi, insanlarý idare etmekle de mükellefim.”177 buyurmaktadýr. Ýnsanlarý idare etmekten kasýt, þuna bir
yüzle, buna ayrý bir yüzle görünmek deðil, herkesi kendi hissiyatý içinde, kendi konum ve düþüncesinde kabul ederek, muamele
etmektir.
176 Mâide sûresi, 5/27-30
177 Acluni, Keþfü’l-Hafâ, 258 H. No: 679
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Hem ittifak etmek için, temelde birlik yeterlidir. Teferruata
girmek ihtilafa yol açacaktýr. Ýnsanlarý idare ederken daha önceki prensiplerde geçtiði gibi insanlarý tahkir ve tezyif etmeden
herkesi bir insan olarak kabul ederek hareket etmeli, kusurlarýný setredip, onlara göz yummalýyýz. Fazilet ve meziyetleriyle de
iftihar etmeliyiz.
ÝTTÝHAT VE ÝTTÝFAK, BASÝRETLÝ
ÝTAAT ÝLE MÜMKÜNDÜR

Ýttihat ve ittifak, halkýn idarecilerine basiretli itaati, idarecinin de raiyyetini gözetmesiyle saðlanabilir.
Ýnsan kâinatýn merkezidir. Her þey insan içindir. Devlet, ihtiyaçlarý ortak olan insanlarýn oluþturduklarý bir düzen, bir sistemdir. Dolayýsýyla bizim ihtiyacýmýzý görmeleri için seçtiðimiz
kiþiler bizi görüp gözetmelidir.
Üst, alt için yaþamalýdýr. Üstte bulunanlar, idaresi altýnda bulunanlarý kölesi olarak görmeyip, aksine onlarýn hizmetçisi olmalýdýr.
Ýslam’da kayýtsýz þartsýz baþtakine, itaat yoktur. Basiretli itaat vardýr. Allah’a isyanýn emredildiði noktada itaat yoktur. Ayrýca idarecinin istiþare yapmasý gerekir. Ýstiþare þarttýr. Kur’ân-ý
Kerim de: “Ýþleri onlarla müþavere et.”178 âyeti ve: “Onlar, öyle
kimselerdir ki Rablerinin çaðrýsýna kulak verip, namazý hakkýyla ifa ederler. Ýþlerini istiþare ile yürütürler, kendilerine nasip ettiðimiz imkânlardan hayýrlý iþlerde sarf ederler.”179 âyeti istiþarenin önemini anlatýr.180
Bu hususta, bir de Hz. Peygamber’den (sallallahu aleyhi ve
sellem) örneklere bakmak gerekir. Hudeybiye antlaþmasýndan

sonra, hac yapmadan geri döneceðiz diye sahabeye emir verir.
178 Âli Ýmran sûresi, 3/159
179 Þûrâ sûresi, 42/38
180 Bakara sûresi, 2/30

146

Vahdete Götüren Yollar

Ve herkesin ihrama girip kurbanýný kesmesini söyler. Fakat sahabe ihtimal haccý tamamlarýz ümidiyle bu emre uymaz. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bundan rahatsýz olur ve eþine sitemvârî: “Bunlar beni dinlemiyorlar.” der. Eþi ise “Ya Resûlallah, sen týraþýný ol, ihramdan çýk. Onlar da senin yaptýðýný yapacaktýr.” demiþ. Hz. Peygamber de eþinin dediðini yapmýþ, ashâb
da O’nu taklit etmiþtir.181 Vahiy ile müeyyed olan bir Peygamber
dahî istiþare ediyorsa, idareci mevkiinde olan diðer insanlarýn,
baþýna buyruk iþ yapmalarý kabul edilemez.
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Mekke döneminde böyle bir sistem kurmamýþtý. Bir grup sahabeyi Habeþistan’a gönderdiðinde, baþlarýnda kimse yoktu. Habeþ Melik’i
Necâþî bir soru sorunca, herkes birbirinin yüzüne bakar. Sonra
Ca’fer b. Ebî Talip ileri çýkarak cevap verir.182 Fakat, Medine döneminde, “imam-cemaat” münasebeti kurulmuþtur. Hatta
Resûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem): “Üç kiþi bir yere gittiðinizde, içinizden birisi imam olsun.”183 demiþtir.
Hz. Ömer: “Üç kiþi yola çýktýðý zaman, aralarýnda, birini kendilerine baþkan seçsinler. Onlarýn tâyin ettiði bu baþkan,
Resûlullah’ýn tayin ettiði baþkan sayýlýr” der.184 Bu iþe o kadar
önem vermiþtir ki, Bedir ve Uhud gibi savaþlara çýktýðý zaman
yerine, Medine’de bir kiþiyi imam tayin etmiþtir. Uhud’a çýkarken yerine sahebe-i kiramdan âmâ olan, Abdullah Ýbn Ümm-ü
Mektum’u imam olarak býrakmýþtýr.185
Allah’a Ýsyanda Kula Ýtaat Yoktur

Lidere, Allah’a isyaný emrettiði noktalarda itaat edilmez. Bu
konu ile alakalý þu olay nakledilir: Hz. Ali (radýyallahu anh) anla181
182
183
184
185

Buhari, Þurut 15.
Ýbn Hiþam, es-Siretü’n –Nebeviyye, 1/264-269
Ebû Dâvûd, Cihad 87, H. No: 2608-2609
el-Hindî, Kenzü’l-Ummâl, 3/344 H. No: 1409
Ýbn Hiþam, es-Siretü’n –Nebeviyye, 3/52
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týyor: Resûlullah, Ensardan birisini bir seriyyeye kumandan tayin etti. Seriyyeyi yola çýkarýrken, kumandanlarýný dinlemelerini
ve ona itaat etmelerini de emretti. Askerler bir mesele dolayýsýyla, kumandanlarýný kýzdýrdýlar. Kumandan:
- “Odun toplayýn.” dedi. Topladýlar.
- “Ateþ yakýn.” dedi. Yaktýlar.
- “Resûlullah, beni dinleyip, bana itaat etmenizi emretmedi
mi?” diye sordu.
- “Emretti.” dediler.
- “O hâlde, girin ateþe.” dedi. Birbirlerine bakýþtýlar. Ve:
- “Biz ateþe girmeyiz. Resûlullah’a gideriz.” dediler. Kumandanýn öfkesi yatýþtý. Ateþ söndü. Medine’ye döndükleri zaman
bu hadiseyi Resûlullah’a anlattýlar. Resûlullah:
- “Þâyet ateþe girselerdi bir daha çýkamazlardý. Ancak meþru
olan hususlarda itaat etmek lazýmdýr.” buyurdu.186
Kur’ân-ý Kerim’de “...Allah’a, Resûle ve sizden olan ûlülemre
de itaat edin.”187 buyurulmaktadýr. Yek vücut olup O’nun (celle
celâluhu) yolunda hizmet edebilmemiz için, þefkatli idarecilere ve
baþýndakine itaat eden cemaate bu devirde, her zamankinden
daha çok ihtiyacýmýz bulunmaktadýr.
Ýslam, Ýmarete Teþvik Etmez

Bu arada, liderlikle alakalý þu konuya deðinmek yerinde olacaktýr. Her ne kadar buraya kadar idarecinin lüzumuna deðinsek
de, Ýslam dini hiçbir zaman idareci olmayý teþvik etmemiþtir.
Kur’ân-ý Kerim’de, Furkan sûresinde “Muttakîlere önder eyle bizi!”,188 þeklinde bir âyet bulunsa da Ýslâm’ýn genel tavrý imamete
talip olunmamasý yönündedir.
186 el-Hindî, Kenzü’l-Ummâl, 3/170
187 Nisâ sûresi, 4/59
188 Furkan sûresi, 25/74
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Ashâbýn Ýmaretten Kaçýnmasý

Râfi anlatýyor: “Resûlullah, Amr b. Âs kumandasýnda Zatü’sSelâsil’e bir ordu göndermiþti. Orduda, Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer
ve ashâbýn diðer ileri gelenleri de vardý. Medine’den hareket
edip Cebel-i Tay’ denilen bir yerde konakladýlar. Hz. Ömer:
- “Bir kýlavuz bulun.” dedi.
- “Râfi b. Amr’dan baþka kýlavuz yok. O ayný zamanda iyi bir
casus. Güçlü bir yiðittir.” dediler.
Savaþ sonunda, karargâha geldim. Hz. Ebûbekir’i arayýp buldum. Kendisine:
- “Ey sofrasýnda helal yemek yenen zat! Ashâb arasýnda seni
arayýp buldum. Bana öyle þeyler söyle ki, onlarý tatbik ettiðim
zaman, ben de sizin gibi olayým.” dedim.
- “O hâlde parmaklarýnla say.” dedi.
- “Peki sayýyorum.” dedim.
- “Tek Allah’tan baþka ilah olmadýðýna, ortaðý bulunmadýðýna, Muhammed’in O’nun kulu ve Resûlü olduðuna þahadet
edersin. Namazýný kýlarsýn. Malýn varsa zekâtýný verirsin. Haccýný ifa edersin. Ramazan ayýnda orucunu tutarsýn. Tamam mý?”
dedi.
- “Tamam.” dedim.
- Diðerlerine gelince: “Ýki kiþiye de olsa baþkan olma.” dedi.
- “Baþkanlýk, sadece sizin gibi Bedir’e iþtirak edenlere mi
has.” dedim.
- “Senin ve senden daha aþaðý olanlarýn da baþkan olacaðý
günler yakýndýr. Allah, peygamberini gönderince insanlar Ýslam’
a girdiler. Bir kýsmýna Allah doðru yolu gösterdi. Onlar kendiliðinden Ýslam’a girdiler. Bir kýsmý da Allah’ýn zimmetini kabul
ederek onun dostlarý oldular. Bir kimse baþkan olunca, halk ondan þikâyetçi olur, hakkýný alamazsa, Allah baþkandan, halkýn,
intikamýný alýr. Sizden birinizin komþusunun davarý çalýnsa,
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komþusuna kýzgýnlýðýndan dolayý buna sevinse hiç de iyi olmaz.
Komþu Allah’ýn himayesindedir.” dedi.
Aradan bir sene geçtikten sonra, Hz. Ebûbekir halife seçildi.
Hayvanýma binip yanýna gittim.
- “Ben Râfi’im. Þu þu yerlerde senin yardýmcýn idim.” dedim.
- “Tanýdým.” dediler.
- “Beni baþkan olmaktan men etmiþtin. Kendinse, bütün Ümmet-i Muhammed’e baþkan oldun.” dedim.
- “Evet. Kim, Müslümanlar içinde Allah’ýn kitabýný hâkim kýlmazsa, Allah ona lânet eder.” dedi.189
Hz. Osman Abdullah b. Ömer’e:
- “Gel, halka kadýlýk et.” dedi. O da:
- “Beni mazur gör, ey müminlerin emiri.” dedi.
- “Hayýr, seni mazur göremem. Seni kadý yapmaya niyet ettim. Deðilse kendim gider, bu meselede hüküm verirdim.” dedi.
Abdullah ise:
- “Acele etme, Resûlullah’ýn, Allah’a sýðýnan gerçek kurtarýcýya sýðýnmýþ olur buyurduðunu iþittim.” dedi. Hz. Osman,
- “Doðrudur.” dedi. Ýbn Ömer:
- “Ben de kadý olmaktan Allah’a sýðýnýrým.”
- “Baban kadýlýk ederken seni kadý olmaktan men eden ne?”
diye sordu. O da:
- “Resûlullah’ýn þu sözlerini iþitmemdir: ‘Kim kadý olur, yanlýþ hüküm verirse, cehennem ehlinden olur. Kim de âlim bir kadý olur, adil hüküm verirse, mesuliyet altýna girmeden Allah’a
kavuþmak ister.’ Ýþte bu sebeple kadýlýk etmek istemiyorum.”
dedi.190
Ýbn Ömer anlatýyor: Hz. Osman beni kadý tayin etmek istedi.
Ben de kadý olmak istemedim ve:
189 Heysemi, Mecmeu’z-Zevâid, 5/202
190 Heysemi, Mecmeu’z-Zevâid, 4/193
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- Resûlullah’ýn þu sözlerini iþittim: “Kadýlar üç gruptur. Bir grubun alný ak, diðer iki grubu ise cehennemdedir. Haksýz ve kafasýna göre hüküm veren helak olur. Adaletle hüküm vereninse
alný ak olur.”191
Ýmamet, mesuliyet makamýdýr. Onlar bu mesuliyeti çok iyi
biliyorlardý. Onlara “Dicle’nin kenarýnda, kurt koyunu kapsa,
onu da adl-i ilâhi sorar Ömer’e mahþerde.” dedirten duygu bu
duyguydu. Bediüzzaman Hazretleri: “Bize en lazým olan ihlâstýr.
Sonra ihlâs yine ihlâs, sonra sebat, sonra sadakat ve en son serseriliði býrakýp itaat etmek gerekir. Cemaata dahil olanýn, nizama riayet etmesi ona farzdýr. Kendi þahsi kabiliyet ve karakteri
meþru alanda dahi olsa cemaatin nizam ve ahengini bozuyorsa
saðýndan ve solundan yontulmalý ve törpülenmelidir.” der.192
ALEYHTE GELEN HABERLERÝ TAHKÝK
ETMEDEN KABUL ETMEMELÝDÝR

Fertler veya cemaatler, vahdetlerini bozmamak ve daðýlmamak için, kendi lehlerine ve aleyhlerine gelen haberleri tahkik
etmeden hükme varmamalýdýrlar.
Zira Cenab-ý Hak bu konuda þöyle buyurmaktadýr: “Ey iman
edenler, herhangi bir fasýk (çizginin dýþýna çýkmýþ biri) size bir
haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, doðruluðunu araþtýrýn. Yoksa gerçeði bilmeyerek, birtakým kimselere karþý fenalýk
edip sonra yaptýðýnýza piþman olursunuz.”193
Bu âyetin iniþ sebebi olarak þöyle bir rivayet vardýr :
“Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), Velid bin Ukbe’yi Benî
Mustalýk’a vali ve zekât memuru olarak göndermiþti. Onunla,
bu kabile arasýnda bir kin olduðundan; yaklaþtýðý zaman karþýsýndan gelen atlýlarý, kendisini öldürecek sanmýþ, korkmuþ geri
dönmüþtü. Resûlullah’a varýp onlar dinden döndüler, zekâtý
vermeyi reddettiler, demiþti. Resûlullah da öfkelenmiþ ve on191 Heysemi, Mecmeu’z-Zevâid, 3/193
192 Bediüzzaman Said Nursi, Münazarat, 53
193 Hucurât sûresi, 46/6
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larla harp etmeyi düþünmüþtü. Bu âyet bunun üzerine inmiþti.
Bir rivayette de Hâlit bin Velid’i göndermiþ, gözetlemiþti. Ezan
okuduklarýný hatta gece namazý bile kýldýklarýný görmüþ ve zekâtlarýný da ona teslim etmiþlerdi. Hâlit bu þekilde geri dönmüþtü.”194
Bu vakada göze çarpan unsurlar þunlardýr:
1) Bu haberi getiren kiþi bir sahabedir.
2) Fýsk, büyük günah olarak ifade edilmiþtir.
3) Âyetin sonunda: “Sonra bilmeden bir topluluða sataþýrsýnýz da yaptýðýnýzdan piþman olursunuz.” ifade vardýr.
Sahabe-i kiram arasýnda bile böyle vakalar gerçekleþirken,
bizlerin oturup, “Hangi habere ne kadar itimat etmeliyiz?” diye
bir kere daha düþünmemiz gerekmektedir. Eðer size sahabe aðzýyla dahi bir haber gelse araþtýrýnýz. Þahsa güvenerek getirdiði
habere de mutlak itimat edilmemelidir.
Þimdi, kim sahabî kadar emin ve faziletli olabilir ki! Öyleyse
þahsýna itimat ettiðimiz þahýslarýn bile, getirdiði haberlerde fýsk
olma ihtimali varsa, diðer insanlarýn getirdiði haberleri aynen
kabul etmek akýl kârý mýdýr?
Adil hakemlik yapabilmek ve isabetli karar verebilmek için,
aleyhinde haber getirilen þahsý da dinlemek, ona da söz hakký
vermek, objektif ve doðru olabilmenin þartýdýr.
Bu bela ve musibetlere karþý, vahdetimizin bozulmamasý için
birbirimizin hakkýnda gelen haberleri tahkik etmeden kabul
edip bir hükme varmamalýyýz.
Anonim bir söz vardýr: “Komutanýn birisi, yan yana dizili onbeþ askerden ilkine: “Süleyman çavuþ komutan oldu.” demiþ.
Neferler kulaktan kulaða haberi nakletmiþler. On birinci ere geldiðinde söz: “Süleyman çavuþ öldü.” þekline dönüþmüþtür. Müslüman her zaman için saf ama zeki olmalýdýr. Duyduðu sözü
araþtýrmadan kabul etmemelidir. Ýslam dininde araþtýrmanýn
194 Ýbn Kesir, Tefsir, (Çeviri: Dr. Bekir Karlýða-Dr. Bedrettin Çetiner), 13/7402
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ehemmiyeti büyüktür. Zina gibi bir meselede dört tane þâhid-i
sadýk bulunmadan hüküm verilemez. Þahit dörtten az olursa, diðer þahitlere iftira ettikleri için ceza verilir.
Server-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem): “Kiþiye her duyduðunu söylemesi günah olarak yeter.”195 buyurmaktadýr. Ýslam’da fert ve cemiyet hakkýnda jurnalcilik ve ispiyon haramdýr. Günümüzde cemaat veya þahýslar büyük bir hata yaparak kendi
meslek ve meþrebini takviye etmek, ona kuvvet kazandýrmak
için baþkalarýnýn kusurlarýný söylemektedirler. Böyle bir tutum
bizi fitneye götürür, bu da câiz deðildir. Birlik ve beraberlik için
doðru yerden, doðru haber almaya çalýþmamýz lazýmdýr.
BÝRLÝK VE BERABERLÝK ÝLÝM VE FÝKÝR ÝÞÝDÝR,
CAHÝLLE ÝTTÝFAK ETMEK MÜMKÜN DEÐÝLDÝR

Birlik ve beraberlik ilim ve fikir iþidir, cahille ittifak etmek
mümkün deðildir. Ýlim bir milleti yücelten en büyük deðerdir. Yüzyýllardýr ilmin yüceliðini anlatmak için ciltler dolusu kitap yazýlmýþtýr. Bir milletin yükselmesi için ilk gereken, ilme önem vermesidir.
Müslüman cehaleti aþmalý, metotsuz ve ilkesiz yaþamaktan
kendisini kurtarmalýdýr. “Allah’a en hoþ gelen amel, az da olsa
devamlý olanýdýr.”196 buyuran Efendimiz (sallallahu aleyhi ve
sellem) bizi, prensip sahibi olmaya ve bunu devam ettirmeye davet etmiþtir. Baþarýlý insanlar kendisine plan yapýp, devamlý
buna göre çalýþan insanlardýr. Unutulmamalýdýr ki: “Her þey bir
þeydir ama, cahil hiçbir þeydir.”
Cehalet her asýrda en büyük problem olmuþtur. Günümüzün
problemi de sözün cahillerde olmasýdýr.
Ýmam-ý Ebu Yusuf’tan þöyle bir olay rivayet edilir: “Ýmam-ý
Ebu Yusuf bir namaz sonrasý ders veriyordu. Bir ara cemaatten birisi; “Ey imam! Hep sen konuþuyorsun. Bize hiç konuþma fýrsatý
vermiyorsun.” dedi. Ebu Yusuf da konuþmayý ona býraktý. Adam:
195 Ebû Dâvûd, Edep 80
196 Tîrmizî, Salat 138, H. No: 43
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“Ben konuþma hakkýmý sana bir soru sorarak kullanacaðým.” dedi
ve imamýn onayý üzerine sorusunu sordu: “Ey imam! Ýnanýyorum, âmennâ ama Allah bir tane ve bu kadar nimet içerisindeyiz.
Allah iki tane olsaydý daha güzel olmaz mýydý? Güneþ iki olurdu.
Yer daha geniþ olur ve daha bilmediðimiz bir sürü nimete mazhar
olurduk.” derken Ýmam-ý Ebu Yusuf hemen: “Sus!.. sus!” diye atýldý. Sonra; “Suç sende deðil. Cahile söz verende.” dedi.
Ýstiklal þairimiz M. Akif Ersoy bunu þöyle dile getiriyor:
Eyvah bu zillete sensin yine illet,
Ey derdi cehalet sana düþmekle bu millet
Bir hâle getirdin ki, ne din kaldý ne namus
Ey sîne-i Ýslam’a çöken kapkara kabus.
Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) þeytandan Allah’a sýðýndýðý gibi cehaletten de O’na sýðýnmýþtýr. “Rabbim! Hatalarýmýn
ve cehaletimin maðfiretini isterim.”197 demiþtir. “Bizim en büyük düþmanýmýz cehalet, zaruret ve ihtilâftýr. Bu üç düþmana
karþý marifet, san’at ve ittifak silahýyla cihad edeceðiz.”198
Cehalet öyle bir düþmandýr ki, zaruret ve ihtilaf ondan kaynaklanýr. Öyleyse marifetle, cehalet problemini hallettiðimizde,
zaruret ve ihtilaf problemi de kendiliðinden çözülecektir.
AMELLERÝMÝZE GÜVENMEMELÝYÝZ

Ameline güvenen insan kibirlidir, kendini beðenir. Kendisini
beðenen ise baþkasýný beðenmez. Baþkasýný beðenmeyen biri
onunla beraber olmak istemez. Beraberliðin olmadýðý yerde de
birlik ve beraberlikten bahsetmek mümkün deðildir. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): “Hiç kimse yaptýðý amelle kurtulamaz.” buyurmuþtur. Sahabe: “Siz de mi ya Resûlallah?” deyince, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem): “Evet Allah’ýn rahmet
ve merhameti olmaz ise ben de.”199 buyururlar.
197 Buhari, Daavât 60; Müslim, Zikir ve Dua, 6, H. No: 18
198 Bediüzzaman Said Nursi, Divan-ý Harb-i Örfi, 15
199 Buhari, Rikak 18; Merda: 19; Müslim, Münafikýn, 71-73-75-76,
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Peygamber’in bile kendine güvenmediði bir noktada, kiþinin
kendine güvenmesi nefsinin firavunlaþmasýndan baþka bir þey deðildir. Amellerine bel baðlayanlar kendilerini seviyorlar demektir.
Kendini seven bir insan kusurunu görmez. Kusurunu görmeyen
istiðfarda bulunmaz. Enaniyetini tahrik edip avukat gibi kendisini
savunmaya çalýþýr. Böylece kusurlarýnýn avukatý, baþkasýnýn savcýsý olur. Sürekli insanlarý ittiham eder ve böylece fitneye alet olur.
Hem amele güvenmek ki, en büyük kalbî hastalýktýr. Biz de
yaptýðýmýz amel ve hizmetlerimize güvenemeyiz. Çünkü
Kur’ân’da: “Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah’tandýr. Baþýna
gelen her fenalýk ise nefsindendir.”200 buyrulmuþtur.
KALPLERÝN TELÝFÝ ÝÇÝN, FÝÝLÎ VE
KAVLÎ DUA EDÝLMELÝDÝR

Kul kendisine düþen vazifeyi yaparsa, Allah (celle celâluhu) da
inayetini esirgemeyecektir. Hani anlatýrlar ya, torun: “Dede
himmet” deyince, dedesi: “Oðul gayret” cevabýný vermiþtir. Bize
düþen bu sayýlan düsturlarý kabullenip fiillerimizle iþlettirmektir. Bunun dýþýnda kalpleri birleþtirmek Allah’a aittir.
Birbirimizi sevmeliyiz. Peygamberimiz’in tavsiyesine uyup
hediyeleþmeliyiz. Baþkasýna hak namýna bir þey anlatmak için
Kur’ân-ý Kerim’de Hz. Peygamber’e hitaben: “Onlar iman etmiyor diye üzüntüden neredeyse kendini yiyip tüketeceksin.”201
âyetine mazhar olmaya çalýþmalýyýz.
Vahdet adýna, fiilî dua olarak yaptýklarýmýz sonuç getirmezse,
oturup kavlî dua etmeliyiz. Daha doðrusu fiilî dua ile kavlî duayý
cem etmeliyiz. Furkan sûresinin sonunda: “De ki: Duanýz olmazsa Rabbim size ne diye deðer versin ki?”202 âyeti duanýn kýymetini ne yüce anlatýr.
Birlik ve beraberlik kalblerin telifiyle mümkündür. Yoksa,
dilde “Bir olduk, beraber olduk, birleþtik.” demekle mümkün
200 Nisâ sûresi, 4/79
201 Þuarâ sûresi, 26/3
202 Furkan sûresi, 25/77
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olamaz. Hele hele bir kâðýt üzerinde belli anlaþmalarý imzalamakla asla vahdet gerçekleþemez!
Telif-i kulûb, vahdetin en büyük âmilidir. Kalbler ise doðrudan doðruya Allah’ýn elindedir. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve
sellem): “Ey bizim Kerim Rabbimiz, bize hidâyet verdikten sonra
kalplerimizi saptýrma ve katýndan bize bir rahmet baðýþla. Þüphesiz baðýþý bol olan Vehhab Sensin Sen!”203 âyeti nazil olduktan sonra, belki günde yüz defa: “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ým, Kalbimi dinin üzere sabit kýl.”204 buyururlardý.
Hz. Aiþe validemiz: “Ya Resûlallah! Bu duayý ne kadar da sýk
tekrar ediyorsunuz.” dediklerinde; Efendimiz: “Kalp, Rahman’ýn
parmaklarý arasýndadýr. Onu istediði gibi evirir ve çevirir.”205
buyurmuþlardýr.
Cenâb-ý Hak þu âyette, Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem)
“Allah, müminlerin kalplerini birbirine ýsýndýrýp bir araya getirdi.
Þayet sen dünyada bulunan her þeyi sarf etseydin bile yine de onlarýn kalplerini birleþtiremezdin. Fakat Allah onlarý birleþtirdi.
Çünkü O Aziz’dir, Hâkim’dir; üstün kudret, tam hüküm ve hikmet
sahibidir.”206 buyurmaktadýr. Demek ki, kalbler doðrudan doðruya Allah’ýn elindedir ve kalbleri sadece Allah telif etmektedir.
Öyle ise, biz vahdet ruhunda buluþturacak prensiplere, fiilen
riayet ettikten sonra, ellerimizi, kalplerimizle beraber, kalbleri
telif eden “Yüceler Yücesine” kaldýrarak; duanýn kabul edilme
þartlarýný da nazara alarak:
– Ey kalplerimizi evirip çeviren Allah’ým! Kalblerimizi telif eyle... Bizleri hakiki kardeþler eyle... Fitne ve fesattan bizleri muhafâza eyle... Îsâr ufkunda kardeþliði temsile muvaffak eyle... Kardeþlerle yapýlan imtihaný kazanma lütfuyla bizleri serfiraz eyle...
AMÝN! AMÝN! AMÝN! demeliyiz.
203 Âli Ýmran sûresi, 3/8
204 Ahmet b. Hanbel, Müsned, 3/112-257
205 Zebidi, Ýthafu Saadati’l-Müttakin , 7/302
206 Enfâl sûresi, 8/63
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