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takdim
Değerli okurlarımız, Alperen Dergisi olarak Mayıs 

2019 sayımızla sizlerle birlikte olmaktan büyük 

mutluluk duyuyoruz.

Bu sayımızın dosya konusunu Ehli Sünnet vel 

Cemaat olarak belirledik. Bu mühim mevzuya dair 

birçok başlığa değindiğimiz sayımızda yolumuzun 

esaslarından bahsederek hassasiyetimizi dile getirdik.

Bu minvalde Sn. Bahattin Yeşiloğlu “Tek Yön Kabe 

Tek Örnek Sahabe”, Sn. Oğuzhan Tetik “Kur'an 

Müslümanlığı Değil Yakan Müslümanlığı, Sn. Burak 

Yilmaz ise “Niçin Sünnet Var” başlıklı yazılarını kaleme 

aldılar.

Kıymetli büyüklerimizden Prof. Dr. Ramazan Ayvallı 

“Sünni-Hanefi-Maturidi İtikadının Ehemmiyeti”,        

Dr. Mehmet Güneş “Bir Gül Cemresi Bekliyoruz”,      

Sn. Melikşah Sezen ise “Ehli Sünnet Kelamının İki 

Temel İlkesi” başlıklı yazılarıyla bizleri onore ettiler.

Dergimiz yayın kurulu üyelerinden Sn. Habib Arvas 

“Ehli Sünnet Caddesi”, Prof. Dr. Mehmet Akgül 

“Müslümanların Bütüncül Bir Dünya Görüşü İhtiyacı 

Karşısında Ehli Sünnet Vel Cemaat” başlıklı yazılarını 

dikkatlerinize sundular.

Yine bu doğrultuda Tarihçi Yazar Sn. Ahmet Serhat 

Arvas “Osmanlı'nın Ehli Sünnet Hassasiyeti” başlıklı 

yazısıyla bizlerle beraber oldu. Sn. Ercan Çifci “İran 

Sosyalizminin Fikir Babası: Ali Şeriati”, Sn. Tunahan 

Hilmi de “İslam Güvesi Fazlurrahman ve Türkiye” 

yazılarını siz değerli okuyucularımızla buluşturdular.

Rasulullah Efendimizin(sav) hadis-i şeriflerinde 

müjdelediği kurtuluşa erecek tek fırkadan olabilmek 

temennisiyle iyi okumalar diliyoruz.

Selam ve dua ile…
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bütün ihtişamı ve güzelliğiyle İslam'dır. Perspek-

tifimizi “Ehl-i Sünnet V'el-Cemaat” noktasında ya-

kalayacağız... Ve fırçamızı buladığımız renklerde 

ölçü yine İslâm'ın sınırladığı ve belirlediği ölçü 

olacaktır; ne eksik ne de fazla, ifrattan ve tefrit-

ten uzak, sade ve hakiki Müslümanlık renklerimi-

zin belirleyici vasfının temeli olmalıdır. Kur'an, 

Hadis, İcma-ı ümmet ve Kıyas-ı fukaha da Ehl-i 

Sünnet akidesi ve bunu renklendirmek, kokulan-

dırmak için yaradılışımızın hikmetlerine uygun ve 

İslâm'ın sınırlarını çizdiği ölçüler içinde millî ve 

milliyetçi motifler...

Bu manzarayı önce kendi kalbimizdeki tuvale 

geçirmeliyiz. Bu hem fert planında hem de 

İslâmî bir çizgi üzerinde cemaatleşen gruplar açı-

sından böyle olmalıdır. Sınırlarını Ehl-i Sünnet 

yolunun çizdiği bir bakış açısı ortak ve odak nok-

tamız olmalıdır. Dışımızdakilerden önce iman ve 

itikatta ortak olan insanlar olarak kendimize sor-

malıyız: “Ben Cenab-ı Rabb'ül âleminin -elest-i bi 

rabbiküm- (Ben Rabbiniz değil miyim?) diye ver-

diğimiz sözümüz üzerinde miyiz? “Bu söz üzerin-

deysek bunu fiilimizle de tasdik ediyor muyuz? 

Yani özümüz ile sözümüz tam olarak uyum için-

de midir? Bunları gözden geçirip İslâmî tavrımızı 

belirginleştirmek ve yaşamak gerekecektir.

Kendi iç dünyamızdaki seferi bitirdikten sonra 

cemaatleşme ve cemiyetleşme yolundaki çaba-

lara başlayabiliriz. Ancak; cemaatleşme şuurun-

dan hareket ederken “kapalı cemaat” oluştu-

rarak toplumdan tecrit edilmemeye de dikkat et-

meliyiz. Belki bugün için yaşamıyor olanlar, ya-

rınlarda daha ileri saflarda, İslâm’ı savunacak 

noktaya gelebilirler. İnananların kendi iç bünye-

sine yapacağı toparlanma ve müspet ilişkiler, on-

ları toplumdan soyutlamamalıdır. “Halk içinde 

Hakk'la beraber olma” ölçüsünü bulmalıyız.

İnananlar, önce bunlar, kendi inandıklarını 

bütün sadeliğiyle ama kesin olarak tavizsiz yaşa-

ma prensibine ulaşmalıdır. Düzenin değer yargı-

larını esas alarak itibar sağlamaya ve inandıkları-

nı bu yolla yaymaya çalışanlar yalnızca düzenle 

bütünleşme sonucunu elde edebilirler, ondan 

ötesine geçemezler. Hâlbuki esas olan suyun 

içinde gitmek değil, suyun yönünü değiştirmektir. 

Bunun için de önce hızla akan suyun belirli nokta-

larına sağlam taşlar koymalı ve bentler oluştur-

malıyız ki suyun hızı kesilsin ve istenilen tarafa ak-

ması sağlanabilsin. İman ve inanç odaklarında gir-

daplar oluşturalım ve inananların birliğine giden 

yolları tıkayan olumsuzlukları elbirliği ile kaldıra-

lım.

Bu birliğin öncelikle genç ve dinamik unsurlar-

ca sağlanabilmesi elbette şayan-ı tercihtir. Müslü-

man Türk gençliği, heyecanını kullanacağı ve ne-

ticelerini göreceği bir ortama mutlaka ulaştırılma-

lıdır. Ulaşılan bu heyecan hiç bir kesintiye uğra-

madan devam etmelidir.

Yarının İslam iman ve inancıyla temellendiril-

miş medeniyetini kurmada Türk gençliği yorulma 

bilmez bir mücadeleye doğru yürümelidir.

gerekir. Fikirde, fiilde davranış ve yaşama tarzın-

da ölçü eksiksiz olarak İslam olmalıdır. İslâm, ha-

yatının her safhasında “mutlak belirleyici” rolünü 

almalı ve istikameti tayin edici ibre olma vasfını 

kazanmalıdır.

İşe bir yerlerden başlamalı ve kendi kimliği-

mize kavuşma sürecini başlatmalıyız. Bu sürecin 

her cephede ve bütünüyle başlatılması bugün 

için mümkün görünmüyor. Çünkü bu düzenin 

dişlilerini monte eden ustalar çarkın böyle dön-

mesini istiyorlar ve bundan yararlanarak varlıkla-

rını sürdürüyorlar. Haliyle çarkın durması ve geri-

ye döndürülmesi işlerine gelmeyecektir. Bu iti-

barla öze dönüş için çarkçı başından bir şey bek-

lemiyoruz. Onun yapmasını isteyeceğimiz çalış-

malar açısından teklif ve tedbirlerle ilgili düşün-

celerimizi bugün mahfuz tutuyoruz. Ancak inan-

dığı değerleri bu çarkın taşları arasında ezilen in-

sanlar olarak biz, işe bir yerden başlamak zorun-

dayız. Maksat, niyet ve emelleri İslâmî olan ulvi 

bir gayenin tahakkuku için yola çıkma cehdini 

gösterecek dermanı kendinde bulan insanlar, ön-

celikle bunlar, kendi çarklarının istikametini ve 

bu çarkın imal ettiği ürünlerin kalitesini gözden 

geçirmelidir. Tuvalin önünde bulunduğu nokta-

dan perspektifi yakalamaya çalışan ve temaşa et-

tiği manzarayla bütünleşmek için bütün benliğiy-

le konsantre olan ressam gibi; önce iyi bir bakış 

noktası bulmalı, sonra bütün ruhi ve bedeni var-

lığımızla tuvalimize eğilmeliyiz.

Tuvalimize geçirmek istediğimiz manzara 

ÖLÇÜ 
İSLAM OLMALI
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Türk milletinin bugünkü tablosu iç açıcı bir gö-

rüntüye sahip değildir. Kültürel yapımızda alabil-

diğince tahribata uğramışız, sosyal yapımız çeliş-

kileri derinleştirerek kuşaklar ve dilimler arasında 

çatışmalar yaratacak şekilde değişmektedir. 

İslâmî ve insanî yaklaşımların yerini süratle 

maddî menfaat ilişkileri almaktadır. Cemiyetçi top-

lum anlayışımız yerini, ferdiyetçi yapılaşmaya bı-

rakmakta ve yanındaki düşeni kaldırmaya teşeb-

büs etmeden gemisini kurtarmanın telaşı içinde 

bir koşturmaca sürüp gitmektedir. İslâmî ölçülere 

uygun olarak ticaret yapmak ve iş takip etmek is-

teyen insanlar adeta vebalı gibi tecrit edilmekte-

dir; bu durumdakiler kamu hizmetlerinden yarar-

lanmak istediğinde -istisnaları elbette tenzih ede-

rek söylüyorum- rüşvet istenemediği ve buna 

meydan vermediği için en tabii hakkına kavuştu-

rulmuyor. Bir yanda sultan sofralarında kahkaha-

lar yükselirken diğer tarafta ilaç parası bulamadı-

ğı için ölenler ve böbreğini satılığa çıkaranlar hâlâ 

varlığını sürdürüyor... Hülâsa, düzen kendi anla-

yışı içinde öyle bir çark kurmuş ki gayri meşru 

tutum ve davranışlar meşru zeminde bile çarkın 

dişlileri oluyor ve taşları arasında vicdanları İslâ-

mî-insanî değer yargılarını, hak ve hakikatleri 

insafsızca eziyor ve öğütmeye devam ediyor...

Bu çarpık, bize yabancı, bizi biz yapan değer-

lerimizi inkâr ve tahrip edici tablo süratle değiş-

melidir. Milletimiz üzerindeki ölü toprağını silkip 

atması, diri ve canlı bir ayağa kalkışı gerçekleştir-

mesi için bir an evvel asli hüviyetine kavuşması 

Muhsin YAZICIOĞLU
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Türk milletinin bugünkü tablosu iç açıcı bir gö-
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Muhsin YAZICIOĞLU
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ganistan’da, Suriye’de, Libya’da, Yemen’de yaşa-

nanlar yaşanır mıydı?

Fazla uzağa gitmeden aynaya, kendimize baka-

lım: Ülkemizde, tümünün ülke dışından kışkırtıldığı-

na inandığım, etnik, itikadi, bölgesel, siyasal farklı-

lıkların tetiklediği çatışmaların, ülkemize kaybettirdi-

ği, zaman, enerji, para, kaynak, emek, hatta insan 

hayatları, ülkemizin, milletimizin, eğitim, sağlık, bes-

lenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarına, ilerlemek 

için araştırma, geliştirme programlarına harcansay-

dı, bugünküyle aynı toplum mu olacaktık? Yarınlara, 

bugün baktığımız gibi mi bakacaktık? 

“Muhakkak inananlar kardeştir.” ve “Emrolundu-

ğun gibi dosdoğru ol.” ayet-i kerimelerinin gerekleri-

ni hep birlikte yerine getirebilsek, muhakkak ki farklı 

şartlarda, farklı bir ruh ve toplum ikliminde olacak-

tık.

Ramazan ayını, içinde bulunduğumuz şartların 

yeniden gözden geçirilmesi, önümüzdeki yıllara ve 

nesillere nasıl bir ülke teslim edeceğimize dar uzun 

uzun tefekkür edebileceğimiz bir huşu ve verimlilik-

te geçirmeyi niyaz ediyor, tüm dava arkadaşlarımın 

ve Müslüman kardeşlerimin ramazan bayramını şim-

diden kutluyorum.

Dava arkadaşlarımız ve gönüldaşlarımızla birlikte, 

yine bir Ramazanı idrak etmenin mutluluğu ve şükrü 

içindeyiz.

Ramazan ayında, bedenen ve ruhen, gün boyu, 

bir ibadet iklimi içerisinde olmanın ayrıcalığını yaşı-

yor, bunun yanı sıra geçirdiğimiz bir yılın muhasebe-

sini de yapma fırsatı buluyoruz…

Yine Ramazan ayını, en yakınlarımızdan başlaya-

rak, tüm Müslümanların, her nerede ve her ne şekil-

de olursa olsun, içinde bulundukları zorlukların, çek-

tikleri acıların deva bulması için, elimizle, dilimizle, du-

alarımızla, yanlarında olmanın bir vesilesi kılmaya ça-

lışıyoruz.

Birbirimize ne çok ihtiyacımız var...

Fert fert, ailelerimizden komşularımıza, akrabala-

rımıza, yaşadığımız şehirlerden ülkemize, çevremiz-

de Müslümanların yaşadığı ülkelerden, tüm dünya 

Müslümanlarına kadar, bizi mutsuz eden, bize üzüntü 

veren görüntülere şahit olduğumuzda, genellikle ak-

lımıza ilk gelen, yaşanan acıların, inançlarımızın bize 

yüklediği yardımlaşma sorumluluğunu yeterince ye-

rine getiremememizden kaynaklandığı olur.

Konu, herhangi bir örneğe ihtiyaç duyulmayacak 

kadar açık ama vicdani sorumluluklarımızı yerine ge-

tirmek adına not düşelim: 

Neredeyse dünyada var olan tüm zenginliklerin ör-

neklerini içinde barındıran Ortadoğu’da, ülkelerinde-

ki kaynakları Batı’ya aktarmak üzere oluşturulmuş ve 

göreve getirilmiş yönetimler, az ya da şeklen bile 

olsa, mensup oldukları inancın gereklerini yerine ge-

tirse, Ortadoğu’nun herhangi bir köşesinde açlık, kıt-

lık, salgın hastalıklar, savaşlar ve katliamlar olur mu?

Biz Müslümanlar, inançlarımızın bize yüklediği kar-

deşlik hukukunun, görev ve sorumluluklarını yerine 

getirebilsek, Doğu Türkistan’da, Arakan’da, Filis-

tin’de bugün gördüğümüz dramlar yaşanabilir mi?

Biz, Allah’ın ve Resulü’nün bize gösterdiği yolu 

takip edebilsek, Müslümanların birbirini katlettiği Af-

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Bilindiği gibi, Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 

tarihinde yapılan yerel seçimlerde, İstanbul Büyük-

şehir Belediye Başkanlığı seçimini, yapılan itirazlar 

üzerine iptal etti ve tekrarına karar verdi.

Konu pek çok yönüyle ve detaylı olarak tartışılabi-

lir. Ancak tartışmaların düzeyinin ve dozunun iyi 

ayarlanması gerektiği kanaatindeyim. 

Bu noktada, YSK’nın kararlarının “kesin” olması, 

kesin olan bir kararla ilgili, tartışmaları sokağa taşı-

mama konusunda, siyasetçilerin sorumlu davranma-

sı gerektiğini düşünmemiz sebebiyle dozu aşan tar-

tışmalara dâhil olmamayı uygun gördük.

Sonuçta, her şey kamuoyunun gözleri önünde ya-

şandı ve vatandaşlarımız konuyu bütün olarak de-

ğerlendirip oylarını ona göre kullanacaklardır. Bizim 

duruşumuz ise nettir. 15 Temmuz'da nerde durmuş-

sak, 16 Nisan’da nerde durmuşsak, 24 Haziran'da 

nerde durmuşsak 31 Mart'ta nerde durmuşsak 

bugün de orada duruyoruz. YSK’nın verdiği karar 

yada birilerinin söylemlerine göre duruşumuzu boz-

mayız. Bizim duruşumuzu ilkelerimiz fikrimiz ve 

inançlarımız belirler. İnançsızlar, vatan hainleri, terö-

ristler, siyasi bölücüler nerde duruyorsa Büyük Birlik 

Partililer ve Alperenler onun tam karşısındadır. Bu sü-

reçte partimizi haksız bir şekilde çeşitli iftiralarla yıp-

ratmaya çalışanlar şunu bilsinler ki, Büyük Birlik    

Partisi kim ne derse desin, hangi iftira ve çamuru at-

maya kalkarsa kalksınlar, kimler terkederse etsin, ku-

ruluş umdelerine bağlı kalıp diğer taraftan günün ger-

çeklerini de gözardı etmeden “vatan, millet, din, dev-

let” sevdasıyla yoluna kararlı bir şekilde devam ede-

cektir. İlay-ı Kelimetullah için Nizam-ı Alem davası 

öksüz kalmış olsa da gerçek dava adamları Büyük Bir-

lik Partililer ve Alperenler tarafından dünya var ol-

dukça inşallah yaşatılacaktır.

Bu vesileyle tekrarlanan seçimlerin, huzur ve sü-

kûnet içinde tamamlanmasını, İstanbul halkına ve 

milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.

Mustafa DESTİCİ
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı

Birbirimize Çok İhtiyacımız Var...
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Değerli Gönüldaşlarım,

Bu yıl 29 Mayıs’ta İstanbul’un Fethi’nin 566. yılını 

kutlayacağız.

Fethin yıldönümü dolayısıyla, Peygamber Efendi-

miz’in övgüsüne mazhar olan, atamız Fatih Sultan Meh-

met Han’ı (mekanı cennet olsun), komutanlarını, as-

kerlerini rahmet ve minnetle anıyorum.

Hepimizin malumudur ki, İstanbul’un Fethi, askeri, 

iktisadi, siyasi açıdan dünya tarihinin en önemli olayla-

rından biri. 

Tarihin seyrine yaptığı önemli tesirlerin yanında, ha-

dis-i şerifle müjdelenmesi hasebiyle, bizim inanç dün-

yamızın da güzide bir yerinde bulunuyor.

İstanbul inançla alındı, samimiyetle alındı, ihlasla 

alındı, evet... 

Ancak, 2. Mehmet’in askeri dehası ve başarısı, ha-

zırlık aşamasında ortaya oyduğu stratejik akıl, kuşatma 

esnasındaki cesaret ve kararlılığı unutmamalıyız. Fetih 

bu yönleriyle de yüzyıllarca Türk Milleti’ne ve İslam âle-

mine yol gösterici ve moral kaynağı oldu.

Biz, camia olarak da İstanbul’un Fethi’ni, öteden 

beri hamasetin dışında değerlendirdik ve şu tespiti yap-

tık: İstanbul, o gün itibariyle, teknik anlamda rakipleri-

mizin önünde olmasak fethedilemezdi.

1. Süleyman ve 4. Mehmet döneminde yapılan Vi-

yana kuşatmalarının başarısızlığını da teknik anlamdaki 

yetersizliğimize bağlıyorum.

Bu tarihi ayrıntılar da tıpkı İstanbul’un Fethi gibi, ge-

lecek vizyonumuzun şekillenmesinde belirleyici olmalı.

Hizmet etmeye talip olduğumuz milletimizin, hayat 

kalitesi açısından dünya ülkeleri arasında hangi seviye-

de olduğu, teknik anlamda hangi seviyede olduğuyla 

da çok ilgili.

Yarınlara hazırlıklı olmalıyız.

Ülkeyi, dünyayı yönetmeye talip olanlar, hayata dair 

iddialarının oranında güçlü olmak zorundadırlar.

Daha güçlü olacağımız yarınların temennisiyle...

Allah’ın selamı rahmeti bereketi sizlerin ve yeryü-

zündeki tüm mazlumların, Türk-İslam Coğrafyasındaki 

kardeşlerimizin üzerine olsun.
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lecek vizyonumuzun şekillenmesinde belirleyici olmalı.

Hizmet etmeye talip olduğumuz milletimizin, hayat 

kalitesi açısından dünya ülkeleri arasında hangi seviye-

de olduğu, teknik anlamda hangi seviyede olduğuyla 

da çok ilgili.

Yarınlara hazırlıklı olmalıyız.

Ülkeyi, dünyayı yönetmeye talip olanlar, hayata dair 

iddialarının oranında güçlü olmak zorundadırlar.

Daha güçlü olacağımız yarınların temennisiyle...

Allah’ın selamı rahmeti bereketi sizlerin ve yeryü-

zündeki tüm mazlumların, Türk-İslam Coğrafyasındaki 

kardeşlerimizin üzerine olsun.
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doğru yol vardır ki bunun adı da Ehli Sünnettir. Bu 

ifade peygamber efendimiz aleyhisselamın ve onun 

yüce sahabi kadrosunun bizlere bıraktığı yolun İslami 

terminolojideki adıdır.

Zamanının çok önemli bir din bilgini olan ve Seyyid 

Ahmet Arvasi merhumun da sıklıkla ismini zikrettiği 

İmamı Rabbani, Mektûbat isimli eserde mevcut olan 

bir mektubunda şu ifadelere yer verir:

“Hadis-i şerifte, Müslümanların yetmiş üç fırkaya 

ayrılacakları bildirildi. Bu yetmiş üç fırkadan her biri, 

şeriata (İslam dinine) uyduğunu iddia etmektedir. Ce-

hennemden kurtulacağı bildirilen bir fırkanın kendi fır-

kası olduğunu söylemektedir. Mü’minûn suresi 54. 

ayetinde ve Rum suresi 32. ayetlerinde, “Her fırka 

doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir.”

buyuruldu. Hâlbuki bu çeşitli fırkalar arasında, kur-

tulacak olan birinin alametini, işaretini, Peygamberi-

miz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmektedir: 

“Bu fırkada olanlar, benim ve ashabımın gittiği yolda 

bulunanlardır.”

Şeriatın sahibi kendini söyledikten sonra Eshâb-ı ki-

râmı söylemesine lüzum olmadığı halde bunları da 

söylemesi (Benim yolum, eshâbımın gittiği yoldur. Kur-

tuluş yolu yalnız eshâbımın gittiği yoldur.) demektir. Ni-

Merhum Seyyid Ahmet Arvasi hocamız Türk 

İslam Ülküsü isimli eserinin üçüncü cildinde “İslam-

da Dirilmek” isimli makalesinde; “İslam nedir?” ve 

İslam ne değildir?” İşte bunu çok doğru tayin 

etmek gerekmektedir.” sözleri ile bizlere İslam adına 

söylenen her şeyin mutlak doğru kabul edilemeye-

ceğini işaret etmektedir. Arvasi hoca yazılarında sık 

sık Ehli Sünnet caddesi tabirini kullanmaktadır. 

Gerek Arvasi hocanın eserlerine gerekse ehlisünnet 

âlimlerinin eserlerine baktığımızda ehlisünnetin ne 

olduğuna dair çok sayıda makale, risale, kitap veya 

külliyat ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu hususta biz-

ler için ancak ve sadece edille-i şeriyye dediğimiz 

ana kaynaklar referans olabilir. Bunları hatırlayacak 

olursak Kur’an-ı Kerîm, Peygamber efendimizin ha-

disleri ve sünnetleri, icma yani âlimlerin birliği ve 

kıyas yani peygamber efendimiz zamanındaki bir uy-

gulamanın günümüzde benzerine uygulanması di-

yebiliriz. Türk İslam ülküsüne gönül verenler arasın-

da bu kaynaklar şu dizelerle ifade edilir: Parolamız 

önce ihlas/ Peşinden de şu dört esas/ Kur’an, sün-

net, icma, kıyas…

İşte bu esasların bir arada kabul eden ve buna 

uygun yaşamaya gayret eden ve İslam dini için tek 

tekim Nisâ suresi yetmiş dokuzuncu ayetinde “Re-

sûlüme itaat eden, elbette Allahuteala’ya itaat et-

miştir.” buyuruldu. Resûle itaat Allahuteala’ya itaat 

demektir. Ona sallallahu aleyhi ve sellem uyma-

mak Allahuteala’ya isyandır. Allahuteala’ya itaatin 

Resûlüne itaatten başka olduğunu sananlar için 

Nisâ sûresi yüz kırk dokuzuncu ayetinde “Allahute-

ala’nın yolu ile Resûlünün yolunu birbirinden ayır-

mak istiyorlar. Senin söylediklerinin bazısına inanı-

rız, bazısına inanmayız diyorlar. İkisi arasında, ayrı 

bir yol, açmak istiyorlar. Bunlar, elbette kâfirdir.” bu-

yurarak bunların kafir olduğunu bildiriyor.”

Kur’an-ı Kerîm ve onun ilk muhatabı, tek açıkla-

yıcısı olan efendimiz aleyhisselamın sözleri, beyan-

ları, tatbikatı ehlisünnetin ana omurgasını teşkil et-

miştir. Bu omurgaya hassasiyet gösteren Türk mil-

leti İslam’la şereflendiği ilk andan itibaren bu 

omurgayı korumak ve zararlı yolların oluşması için 

yeri gelmiş diplomasiyle, yeri gelmiş askeri gücüy-

le, yeri gelmiş ilmi çalışmalarıyla hep sahnede ol-

muştur. Seyyid Ahmet Arvasi bunu Türk İslam Ül-

küsü isimli eserinde şöyle ifade eder:

Öte yandan Türklüğün İslam âlemine ve me-

deniyetine büyük hizmetleri olmuştur. Hizmetin si-

yasi ve askeri yönü yanında bizzat din hayatına 

olan yardımı çok önemlidir. Türk dünyasında 

İmamı Azamlar, İmamı Maturidiler, İmamı Buhari-

ler, büyük mutasavvıf Hoca Ahmet Yeseviler gibi 

din ulularını yetiştirerek kitaplığımıza binlerce eser 

kazandırdılar, yüce dinimizi mecrasından saptırma-

dan çözüm yolları buldular. 

Yine merhum Arvasi hoca “Dirilişin Öncüsü 

Türk Milleti Olacaktır” isimli köşe yazısında şu satır-

lara yer vermiştir:

İslam’da biz, Resul-i Ekremin aleyhisselam çiz-

gisinden Ashab-ı Kiramın heyecanına benzer bir he-

yecan duyuyoruz. Biz İmamı Azam’ın, İmamı Ga-

zali’nin, İmamı Rabbani’nin, İmamı Birgivi’nin, 

Ahmed Yesevi’nin, Mevlana’nın, Hacı Bektaşı 

Veli’nin ve Yunus Emrelerin heyecanını, yeniden ve 

birlikte duyuyoruz. Biz, Türk-İslam medeniyetinin 

bizden gizlenen gözlerimize ve dimağlarımıza ka-

patılan köklerini ve kaynaklarını er geç keşfedecek 

ve yeniden Allah’ın izniyle açacağız. Yani, biz, 

İslam dünyasındaki gelişmeleri kaygı ile takip 

ederken Türk İslam Ülkücülerinin İslam’da diriliş 

hamlesini ümit ve sevinçle idrak ediyoruz. Öyle an-

laşılıyor ki uyanışın da dirilişin de kaynağı Türkiye 

olacaktır. 

İslam’da dirilişe karar veren kadroların her şey-

den evvel İslam’ı dosdoğru öğrenmeleri ve yaşa-

maları gerekir. Bu zannedildiği kadar zor değildir. 

Çünkü İslam’ın asli kaynakları ve bunların ışığında 

tedvin ve telif edilmiş klasiklerimiz Allaha hamd 

olsun, asırlara dayanarak günümüze kadar gele-

bilmişlerdir. Ecdadımız güçlü kitaplıklar kurarak 

bunları göz bebeği gibi koruyarak bize bırakmışlar-

dır. Bize düşen iş bu hazineleri genç nesillere 

açmak, mukayeseli bir kültür ve medeniyet eğilimi 

şuuru içinde maarif ve yayın hayatımızın vazgeçil-

mez temeli haline getirmektir.

Biz Karahanlı, Selçuklu ve yükselme dönemin-

deki Osmanlı gibi dinamik ve fakat bidatsiz bir din 

şuuru içinde Şanlı Peygamberin ve yüce sahabe-

nin çizgisini bulmak istiyoruz. Bununla ne demek 

istediğimizi anlamayanlar Malazgirt kahramanı Mu-

hammed Alparslan’ın “Biz bidat nedir bilmeyen ter-

temiz Müslümanlarız.“ sözünü de anlamak iste-

meyeceklerdir. Herkes bilsin ki biz, imanımızı ve 

İslam’ı soysuzlaştırmadan en ileri hamlelere tali-

biz.

Şu aşamada bizlerin birinci ve en mühim vazi-

fesi ehlisünneti muhafaza etmek ve onu bir sonra-

ki nesle aktarmaktır. En güzel muhafaza metodu 

ehlisünneti dosdoğru yaşamak ve en güzel aktar-

ma metodu ise ehlisünneti dosdoğru yaşayarak 

örnek olmaktır. Bu hissiyat ile hepinizi selamlıyor, 

ecdadımız gibi İslam’ı dosdoğru yaşayan Alperen-

lerin gelecek asra damgasını vuracağı muştusunu 

ve temennisini sizlerle paylaşıyorum. 

Murat ASLAN
Alperen Ocakları

Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
Genel Başkanı

76
MAYIS 2019

Şanlı Peygamberimizin ve
Yüce Kadrosunun Mirası:

EHLİ SÜNNET

MAYIS 2019



doğru yol vardır ki bunun adı da Ehli Sünnettir. Bu 

ifade peygamber efendimiz aleyhisselamın ve onun 

yüce sahabi kadrosunun bizlere bıraktığı yolun İslami 

terminolojideki adıdır.

Zamanının çok önemli bir din bilgini olan ve Seyyid 

Ahmet Arvasi merhumun da sıklıkla ismini zikrettiği 

İmamı Rabbani, Mektûbat isimli eserde mevcut olan 

bir mektubunda şu ifadelere yer verir:

“Hadis-i şerifte, Müslümanların yetmiş üç fırkaya 

ayrılacakları bildirildi. Bu yetmiş üç fırkadan her biri, 

şeriata (İslam dinine) uyduğunu iddia etmektedir. Ce-

hennemden kurtulacağı bildirilen bir fırkanın kendi fır-

kası olduğunu söylemektedir. Mü’minûn suresi 54. 

ayetinde ve Rum suresi 32. ayetlerinde, “Her fırka 

doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir.”

buyuruldu. Hâlbuki bu çeşitli fırkalar arasında, kur-

tulacak olan birinin alametini, işaretini, Peygamberi-

miz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmektedir: 

“Bu fırkada olanlar, benim ve ashabımın gittiği yolda 

bulunanlardır.”

Şeriatın sahibi kendini söyledikten sonra Eshâb-ı ki-

râmı söylemesine lüzum olmadığı halde bunları da 

söylemesi (Benim yolum, eshâbımın gittiği yoldur. Kur-

tuluş yolu yalnız eshâbımın gittiği yoldur.) demektir. Ni-

Merhum Seyyid Ahmet Arvasi hocamız Türk 

İslam Ülküsü isimli eserinin üçüncü cildinde “İslam-

da Dirilmek” isimli makalesinde; “İslam nedir?” ve 

İslam ne değildir?” İşte bunu çok doğru tayin 

etmek gerekmektedir.” sözleri ile bizlere İslam adına 

söylenen her şeyin mutlak doğru kabul edilemeye-

ceğini işaret etmektedir. Arvasi hoca yazılarında sık 

sık Ehli Sünnet caddesi tabirini kullanmaktadır. 

Gerek Arvasi hocanın eserlerine gerekse ehlisünnet 

âlimlerinin eserlerine baktığımızda ehlisünnetin ne 

olduğuna dair çok sayıda makale, risale, kitap veya 

külliyat ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu hususta biz-

ler için ancak ve sadece edille-i şeriyye dediğimiz 

ana kaynaklar referans olabilir. Bunları hatırlayacak 

olursak Kur’an-ı Kerîm, Peygamber efendimizin ha-

disleri ve sünnetleri, icma yani âlimlerin birliği ve 

kıyas yani peygamber efendimiz zamanındaki bir uy-

gulamanın günümüzde benzerine uygulanması di-

yebiliriz. Türk İslam ülküsüne gönül verenler arasın-

da bu kaynaklar şu dizelerle ifade edilir: Parolamız 

önce ihlas/ Peşinden de şu dört esas/ Kur’an, sün-

net, icma, kıyas…

İşte bu esasların bir arada kabul eden ve buna 

uygun yaşamaya gayret eden ve İslam dini için tek 

tekim Nisâ suresi yetmiş dokuzuncu ayetinde “Re-

sûlüme itaat eden, elbette Allahuteala’ya itaat et-

miştir.” buyuruldu. Resûle itaat Allahuteala’ya itaat 

demektir. Ona sallallahu aleyhi ve sellem uyma-

mak Allahuteala’ya isyandır. Allahuteala’ya itaatin 

Resûlüne itaatten başka olduğunu sananlar için 

Nisâ sûresi yüz kırk dokuzuncu ayetinde “Allahute-

ala’nın yolu ile Resûlünün yolunu birbirinden ayır-

mak istiyorlar. Senin söylediklerinin bazısına inanı-

rız, bazısına inanmayız diyorlar. İkisi arasında, ayrı 

bir yol, açmak istiyorlar. Bunlar, elbette kâfirdir.” bu-

yurarak bunların kafir olduğunu bildiriyor.”

Kur’an-ı Kerîm ve onun ilk muhatabı, tek açıkla-

yıcısı olan efendimiz aleyhisselamın sözleri, beyan-

ları, tatbikatı ehlisünnetin ana omurgasını teşkil et-

miştir. Bu omurgaya hassasiyet gösteren Türk mil-

leti İslam’la şereflendiği ilk andan itibaren bu 

omurgayı korumak ve zararlı yolların oluşması için 

yeri gelmiş diplomasiyle, yeri gelmiş askeri gücüy-

le, yeri gelmiş ilmi çalışmalarıyla hep sahnede ol-

muştur. Seyyid Ahmet Arvasi bunu Türk İslam Ül-

küsü isimli eserinde şöyle ifade eder:

Öte yandan Türklüğün İslam âlemine ve me-

deniyetine büyük hizmetleri olmuştur. Hizmetin si-

yasi ve askeri yönü yanında bizzat din hayatına 

olan yardımı çok önemlidir. Türk dünyasında 

İmamı Azamlar, İmamı Maturidiler, İmamı Buhari-

ler, büyük mutasavvıf Hoca Ahmet Yeseviler gibi 

din ulularını yetiştirerek kitaplığımıza binlerce eser 

kazandırdılar, yüce dinimizi mecrasından saptırma-

dan çözüm yolları buldular. 

Yine merhum Arvasi hoca “Dirilişin Öncüsü 

Türk Milleti Olacaktır” isimli köşe yazısında şu satır-

lara yer vermiştir:

İslam’da biz, Resul-i Ekremin aleyhisselam çiz-

gisinden Ashab-ı Kiramın heyecanına benzer bir he-

yecan duyuyoruz. Biz İmamı Azam’ın, İmamı Ga-

zali’nin, İmamı Rabbani’nin, İmamı Birgivi’nin, 

Ahmed Yesevi’nin, Mevlana’nın, Hacı Bektaşı 

Veli’nin ve Yunus Emrelerin heyecanını, yeniden ve 

birlikte duyuyoruz. Biz, Türk-İslam medeniyetinin 

bizden gizlenen gözlerimize ve dimağlarımıza ka-

patılan köklerini ve kaynaklarını er geç keşfedecek 

ve yeniden Allah’ın izniyle açacağız. Yani, biz, 

İslam dünyasındaki gelişmeleri kaygı ile takip 

ederken Türk İslam Ülkücülerinin İslam’da diriliş 

hamlesini ümit ve sevinçle idrak ediyoruz. Öyle an-

laşılıyor ki uyanışın da dirilişin de kaynağı Türkiye 

olacaktır. 

İslam’da dirilişe karar veren kadroların her şey-

den evvel İslam’ı dosdoğru öğrenmeleri ve yaşa-

maları gerekir. Bu zannedildiği kadar zor değildir. 

Çünkü İslam’ın asli kaynakları ve bunların ışığında 

tedvin ve telif edilmiş klasiklerimiz Allaha hamd 

olsun, asırlara dayanarak günümüze kadar gele-

bilmişlerdir. Ecdadımız güçlü kitaplıklar kurarak 

bunları göz bebeği gibi koruyarak bize bırakmışlar-

dır. Bize düşen iş bu hazineleri genç nesillere 

açmak, mukayeseli bir kültür ve medeniyet eğilimi 

şuuru içinde maarif ve yayın hayatımızın vazgeçil-

mez temeli haline getirmektir.

Biz Karahanlı, Selçuklu ve yükselme dönemin-

deki Osmanlı gibi dinamik ve fakat bidatsiz bir din 

şuuru içinde Şanlı Peygamberin ve yüce sahabe-

nin çizgisini bulmak istiyoruz. Bununla ne demek 

istediğimizi anlamayanlar Malazgirt kahramanı Mu-

hammed Alparslan’ın “Biz bidat nedir bilmeyen ter-

temiz Müslümanlarız.“ sözünü de anlamak iste-

meyeceklerdir. Herkes bilsin ki biz, imanımızı ve 

İslam’ı soysuzlaştırmadan en ileri hamlelere tali-

biz.

Şu aşamada bizlerin birinci ve en mühim vazi-

fesi ehlisünneti muhafaza etmek ve onu bir sonra-

ki nesle aktarmaktır. En güzel muhafaza metodu 

ehlisünneti dosdoğru yaşamak ve en güzel aktar-

ma metodu ise ehlisünneti dosdoğru yaşayarak 

örnek olmaktır. Bu hissiyat ile hepinizi selamlıyor, 

ecdadımız gibi İslam’ı dosdoğru yaşayan Alperen-

lerin gelecek asra damgasını vuracağı muştusunu 

ve temennisini sizlerle paylaşıyorum. 
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Ceddimiz, Karahanlılar zamanından günümü-

ze kadar hidayete erip seçilmiş ümmet vasfına 

haiz olduktan sonra İslam’ın bayraktarlığını yapıp 

kah İslam halifesini kurtarmış (Selçuk ve Tuğrul 

Beyler) kah haçlılara Anadolu’yu dar eyle-

miş(Anadolu Selçuklu) kah halifelik misyonuy-

la(Yavuz Sultan –Osmanlı) üç kıtada insanlığa 

yuva olacak medeniyet ve devlet idaresi kurmuş-

tur. Evet, ceddimiz bütün bunları yaparken ehli 

sünnet çerçevesinde bir dünya görüşünün temel-

leri ile yükselirken bütün dünyaya numune olucu 

bir medeniyet inşa etmiştir. Tasavvuf edep ve ada-

bından pay alırken Nizamiye ve Dar’ul Hikme med-

reselerinin vücut bulmasıyla yolunu istikametlen-

dirmiştir.

Ve nihayet üstadımın tespitiyle aşk ve vecdini 

kaybederek Batı karşısında gerilemiş, Yahudi ve 

mason tertibatı ile yıkılarak Lozan antlaşmasıyla 

madde planında kurtulmasına müsaade edilmiş, 

mana planında ise esir edilmiştir. Bir milleti yok 

etmek istiyorsanız onun dilini ve inanç yapısını 

bozmak kâfidir. Bu durum o milleti esir etmekten 

daha beter bir haldir. Esirken tekrar şahlanır, ha-

zırlık yapar düşmanın zayıf bir anını kollar, tekrar 

özgür olabilirsiniz. Lakin dilini ve inancını bozarsa-

nız o milleti tarih boyu millet yapan değerleri ber-

hava etmiş ve ömür boyu yok etmiş olursunuz. 

Esaretin en acısı bir milletin dil ve inancını inkar 

edip başka milletlerin dil ve inanç yapısını benim-

semesidir. Maalesef cumhuriyet döneminde bu 

millete bu yapılmak istenmiştir. Türk Dil Kurumu 

denen Türk’ün has ve ana dilini bozucu kurumun 

başına Ermeni Agop Dilaçar getirilmiş ve imha he-

define başlanmıştır. Türk Tarih Kurumu bu mille-

tin bin yıllık birikimini yok saymış, reddi mirasta 

bulunarak İslam öncesi hemen hemen hiçbir me-

deniyet ve eseri olmayan dönemi zoraki idealleş-

tirme yoluna koyulmuştur. Evet, acıyla itiraf edi-

yoruz ki bu millete yapılanlar tarihte hiçbir milletin 

başına gelmemiştir. Yine mutezile ekolü üzerine 

ilahiyat fakülteleri tesis edilerek Batı’ya meydan 

okuyucu ehli sünnet yoluna aykırı modernist zih-

niyetli mezhep ve sahabe düşmanı, peygamberi 

postacı mevkiine indirici, tenkitçi kafalar İslam kis-

vesiyle arzı endam etmişlerdir. Bunların tüm ça-

bası Batı’ya biat ederek İslam’ı onların medeniyet 

anlayışına uyarlamak ve Batı’nın değerlerini Ana-

dolu insanına kutsatmak olmuştur. Böylelikle Ana-

dolu insanının inancına da kendi içinden musallat 

olunmuştur. Evet, bütün bunlar olurken hesap 

üstü hesabın maliki Rabbim bu toprakları boş bı-

rakmamış; kimi batın yoluyla zahir, kimi zahir yo-

luyla batın kahramanları doğurarak Anadolu insa-

nının dil ve inanç yapısını dinç ve diri tutmasını 

temin eylemiştir. Süreç tüm hızıyla devam etmek-

tedir ve mücadele sahası daha da kızgınlaşmıştır. 

Anadolu insanı içten ve dıştan yok edilmek ve esa-

ret altına alınmak üzere saldırılara uğramaktadır. 

Bize düşen Alperenler ve bağrı yanık Müslüman-

lar olarak ehli sünnet yoluna ittiba ederek bizi biz 

yapan, dünya ve ahiret hayatımıza kefil olan 

doğru yolun ta kendisine nüfuz etmek olmalıdır. 

Derin ince Müslüman olarak önce Anadolu’yu kur-

tarmak daha sonra ise tüm İslam ve mazlumların 

dünyasıyla el birlik yaparak Batı hegemonyasını ta-

rumar etmek olmalı. İnsanlığın kurtuluşu; mad-

deye tapar, kendi yaptığı esere mahkûm, kendi 

kendini kaybettirici Batı anlayış ve düşüncesinin 

yerine insanlara maverai dünyanın iklimlerine yol 

açtırmak olmalıdır. Bütün bunlar ehli sünnet vel 

cemaat yolunun anlayışı çerçevesinde bir mede-

niyet ve dünya görüşünden geçer. 

Sahabe Nedir?

“Sahabi”; Allah’ın sevgilisini Müslüman olarak 

ve Resullüğüne inanmış bulunarak bir kere gören 

yahut O’nun tarafından bir kere görülen… Tabir 

sohbetten geliyor; onunla sohbet eden… O’nu bir 

kere gören… İsterse tek saniyecik olsun. Bir kere 

o nurun yüzüne bakmış olan; isterse bir an sür-

müş olsun… Ne zamanın kıymeti var ne mekânın; 

isterse tek lahza ve göz planının en uzak haddi içe-

risinde görsün… Sohbet, sahabilik vasfının galip 

şartı ve mutlak değil; nazarın sohbeti yeter… Ve 

O’nun tarafından bir kere görülen; isterse görülen 

kişi O’nu görmemiş olsun… Uykuda, dalgın, 

başka bir işle meşgul, habersiz ve bilgisiz olsun; 

tek O’nun nazarı kendisine değmiş bulunsun… 

Ama bu şartların hepsinde, sahabi olacak insanın 

Müslümanlığı şart… Kâfir olarak görür de Allah Re-
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Anadolu insanı Karahanlılar zamanında İslam’la 

şereflenmiş bir ceddin nesli... Satuk Buğra Han za-

manında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış “Ku-

tadgu Biliğ” adlı esere baktığımız zaman görüyoruz 

ki ceddimiz pürüzsüz bir ehli sünnet inancını sahip-

lenmiş ve Allah’ın nasipli bir milleti olmuştur. Eser; 

Allah’a, peygamberimize ve bağlısı dört halifeye mu-

azzam bir methiye ve onların manasını serdedişle 

başlar:

“Esirgeyen Rabbim insanların en seçkini ve en 

iyisi olan sevgili peygamberi gönderdi. O karanlık ge-

cede halka meşale idi. O sana Allah tarafından gön-

derilen tebliğci idi; sen bu sayede yola girdin ey 

yiğit. Bütün kaygısı ümmeti için /Kurtulmasını diledi 

huzuru için. O güzel tavırlı dürüst ve emin/ Rahmeti 

idi, ümmetine Allah’ın. Soylu ve güzel tavırlı, alçak-

gönüllü/ Utangaç, cömert, eli açık, şefkatli. Şimdi 

O’nun yoluna gönül bağladım/ Bütün dediklerini 

sevip sözünü tuttum. İlahi benim gönlümü gözet/ Kı-

yamette sevgili peygamberle haşret. Göster yüzünü 

o gün dolunay gibi/ Elimden tutucu kıl benim ilahi. 

Peygamberin vardı dört sahabesi/ Onlar yanında 

danışman idi. İkisi kayınbabası diğer ikisi güveysi/ 

Onlardı sahabenin en seçkini. (Hz. Ebubekir ve Hz. 

Ömer efendimiz kayınbabası olurken Hz. Ali ve Hz. 

Osman efendimiz ise damatlarıydı.) Ebubekir her-

kesten önce gelir/ Allah’a imanı, dürüst gönlü ve 

dili. Feda etti canını malını tenini/ Tek dileği pey-

gamberin sevinci. Daha sonra halkın en seçkini/ 

Dili ve gönlü bir, zamanın en adili. Hem yardımcısı 

hem doğruluğun temeli/ Şeriatın üstünden örtüyü 

o giderdi. Sonra Osman, hayâ sahibi ve nazik/ 

İnsanların seçilmişi cömert ve eli açık. Feda kıldı 

var olan malını ve canını/ Peygamber ona verdi iki 

kızını. Bundan sonrası nadide Ali idi/ Akıl dolu yiğit 

cesur yürekli. Yüreği saf cömert idi eli/ Bilgili takva 

sahibi, adı ulu. Bunlar idi din ve şeraitin temeli/ Bun-

lar yüklendi kötü ve münafık yükünü. Bu dört eş 

bana dört unsur gibi gelir/ Denk gelirse bunlar 

hayat bulur. Benden bunlara binlerce selam/ Eriştir 

Rabbim devamlı hürmetlerimi. Onları benden hoş-

nut et daima/ Büyük günde kıl şefaatçi.”

TEK YÖN KABE
TEK ÖRNEK SAHABE

Bahattin YEŞİLOĞLU
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TEK YÖN KABE
TEK ÖRNEK SAHABE

Bahattin YEŞİLOĞLU



Mustafa Öztürk denen kafası yanık tarihselci 

bir tip herkese çatarken birçok grup ve cemaati 

tenkit edip, devlet erkânına şikayet edip hedef 

gösterirken, Kuran’da çelişki var deyip Kur’an’ın 

Allah kelamı olmadığını ifade ederken en ufak ten-

kide uğrayışta ağlamakta, hoşgörü talebinde bu-

lunmakta... Kuramer merkezli bir takım tipler de 

fikir özgürlüğü şirinliği içinde özgürlükçü bir orta-

mı talep etmekteler. Biri Mustafa Öztürk diğerleri 

de içinde olmak üzere bu ümmetin değerlerine 

saldıracak, bu ümmetin kitabında çelişki var di-

yecek, bu ümmetin Allah kelamı dediği kitaba 

Allah kelamı değildir diyecek; biz de bu bir görüş-

tür, fikirdir deyip saygı göstereceğiz öyle mi? Sev-

sinler demokrasi panayırını… 

Sahabeye Dil Uzatanın Hali

Sahabelerden birine dil uzatan kimse, dine su-

ikast ve hıyanet ruhunun temsilcisidir. Resuller re-

sulüne bağlılık iddia edip sahabilere bağlanmakta 

tereddüt göstermek, davaların en batılıdır. Zira bü-

yükler büyüğünün yoluna nasıl düşüleceğini en 

halis mikyasta temsilden başka hiçbir rolleri olma-

yan ve en sadık bağlılığın birer remzi bulunan sa-

habilere muhalefet, netice bakımından Resuller 

resulüne muhalefetten başka şey değildir. Allah 

resulü “Ben her günaha şefaat ederim de ille sa-

habilerime dil uzatana etmem” buyuruyor. Saha-

be ki Allah resulünün en ileri dostudur. Ona sevgi, 

Allah Resulüne sevginin yol göstericisidir. Bu 

nazik davada, Allah Resulü yine buyurdular:

“Sahabelerim mevzuunda daima Allah’tan 

hazer edin… Onları sevenler beni sevenlerdir. On-

lara düşmanlık duyanlar, bana eza ederler. Bana 

eza etmekse Allah’a eza etmeye kalkışmaktır ve 

Allah‘ın eli böylelerini yakar.”

Kur’an’da sık sık ve hiçbir şüpheye yer bırak-

mayacak şekilde Allah, sevgilisinin ashabından 

medh-ü sena ile bahsetmiştir. Tevbe suresi -100. 

ayette muhacirleri ve ensarı bahis konusu ederek 

şöyle buyurmuştur:

”İyilik yarışında öncelik kazanan muhacirlerle 

ensardan ve onlara tabi olanlardan Allah razı ol-

muştur; onlar da Allah’tan razıdırlar. Allah, onlara 

altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları 

cennetler hazırlamıştır; işte en büyük kurtuluş 

budur.”

Yine Enfal suresi 74. Ayette keza Haşr suresi 

8-9-10. ayetlerde bu yönde görüşler vardır.

Kur’an’daki ayetler ve Allah sevgilisinden varid 

olan hadisler, sahabenin yerini kesin bir şekilde 

tespit etmiş, herhangi bir kimseye onları ta’dil 

etmek hususunda en küçük bir ihtiyaç bırakma-

mıştır. Bu itibarla İslam uleması, onların adaletine 

taalluk eden hususlarda münakaşa kapısının açıl-

masını lüzumsuz, adaletinin ispatı hususunda ya-

pılan gayretleri fuzuli addetmişlerdir çünkü Kur’an 

ve hadis ortada dururken söylenecek başka ne 

olabilir ki...

Son sözümüz; Allah Resulünün siyeri olmak 

üzere başta dört sahabenin daha sonra da diğer 

sahabelerin hayatlarına canı gönülden muhatap 

olmanız ve ebediyet yolunun şifrelerine malik ol-

manızdır. Allah’ın selamı üzerinize olsun… 
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sulünün vefatından sonra İslam’a gelirse sahabe 

değil… Müslüman iken dininden çıkan ise hiç 

değil… Sahabiliğinden sonra dininden çıkıp tekrar 

dinine dönen yine kaybettiğini bulur… Hâsılı, yeni 

doğmuş Müslüman çocuğundan iki gözü kör ihtiya-

ra kadar kalbinde şehadet kelimesi yatan herkes, 

O’nu bir an görmek veya O’nun tarafından bir an 

görülmekle sahabidir.

Bütün bu tespitlerle apaçık bir hakikatle anlıyo-

ruz ki sahabi doğrudan doğruya kendi nefsiyle 

değil, O nuru kâinatın efendisini görmüş, O’ndan 

bir zerre kapmış olmaya göre kıymetleniyor. Bu kıy-

met bu insanları nebilerden sonra insanlığın en üs-

tünü yapıyor.

Veliliğin ufku zahir hissesiyle batında tecelli 

eden İmam-ı Rabbani, “Ben bu halimle en küçük 

sahabinin bindiği atın burnuna kaçan tozdan daha 

hakirim” derken nitekim batın hissiyle zahirde te-

celli eden İmam-ı Azam efendimiz kendisine, “Siz 

zamanımızda sahabilere denksiniz” diyenlere karşı, 

“Siz sahabileri görseniz deli derdiniz, onlar da sizi 

görselerdi bunlar Müslüman değil derlerdi! Ben 

nasıl onlara denk olabilirim?” diyerek hakikati ve 

ehli sünnet anlayışı ne güzel oturtmuşlardır. Bütün 

bu tespitlerde Allah sevgilisinin büyüklüğünü hey-

kelleştirmek lazım.

Bize düşen Alperenler ve bağrı yanık Müslü-

manlar olarak sahabileri ümmetin temel taşı ve 

temel yapısı olarak görmek... Sahabenin her biri 

kendi mizaç hususiyetlerine göre Allah resulüne 

muhatap olurken O nuru kendi mizaç hususiyetle-

rine göre aksettirenlerdir. Biz sahabesiz Allah resu-

lüne muhatap olmakta zorlanırız. Sahabesiz Allah 

resulüne muhatap olmak gözlerimizi yakabilir tıpkı 

Ağustos ayında güneşe bakıp da görememek gibi. 

Sahabeye bakarak Allah resulünün yolunu anlayıp 

O’nun yoluna nüfuz etme bahtiyarlığına eriyoruz. 

Sahabede hakikati ferdiyenin topluluk hakikatine 

dönüşüne şahitlik ediyoruz. Sahabe olmadan top-

luluk hakikatini devlet ve cemiyeti kurmakta zorla-

nırız. Sahabe kendi şahsiyet aynalarında insani ve 

cemiyet meselelerimize çözüm bulma imkânımızı 

sağlıyor. Merkezde peygamber ve merkez tarafın-

dan belirlenen merkezi işaret edici daire sahabe… 

Sahabe resulden, resul değil… 

***

Allah Resulü, etraflarında sahabileri, ince bir 

değnekle kum üzerine derince ve dümdüz bir çizgi 

çektiler ve sonra bu çizginin iki yanına kırkayağa 

benzer bir takım kısa hatlar ekleyerek buyurdular: 

“Şu dosdoğru çizgi kurtuluş yoludur; ondan 

kopma küçük hatlarsa felaket yönleri…”

Ve… Pek yaygın olarak bilinen, buna karşılık ez-

bere cinsinden kullanılırken hikmetinden pay alı-

namayan muazzam hadisi:

“Musa peygamberin ümmeti 71 fırkaya ayrıldı. 

Biri nur, 70‘i ateş yolunda… İsa peygamberin üm-

meti 72 bölüm… Biri nur, 71’i ateş istikametinde… 

Benim ümmetimse 73 fırka olacak, biri nura, 72’si 

ateşe yönelecek!”

Burada, pek mühim bir dava olarak, bu hadisin 

sahabiler devrinden sonraki zamanlara ait bir 

devre işaret oluşuna dikkat etmek gerekir ki mez-

heplerin doğuş şartlarına ve zaruretlerini idrak ba-

kımından temel taşıdır!

Habercilerin en doğrucusu olan Allah Resulü-

nün, “kurtuluş fırkası” üzerinde işaret buyurdukla-

rı bir delil vardır:

“Kurtuluş fırkasının kadrosu içindekiler şunlar-

dır ki tek yol üzerindedirler… Ben de o yol üzerin-

deyim. Sahabilerim de o yol üzerindedir.” 

Allah resulü kurtuluş yolu hakkında kendi haki-

katlerini belirtmek yeterken buna bir de sahabileri 

buyurmaları ne manidar... Sahabeyi bir kütle ifa-

desiyle işaret etmesi günümüzü anlamada ve 

doğru yolun sapık kollarını enselemede ne güzel 

bir ölçü… Doğru yolun sapık kollarından Şiiler; Haz-

reti Ali efendimizi sevgi bahanesi ile yüceltirken 

diğer sahabelere lanetler etmekte, Ayşe annemi-

ze iftiralar atmaktadır. Takiyyesi olmayanın dini 

olmaz deyip yalanı müesses hale getirip birkaç sa-

habe dışında herkesi dışlamaktadır. Yine Kur’an 

İslamcıları yaftalı yeni türediler sahabeyi inkâr ve 

tahkir etmekle, hadisleri inkâr veya şüphe uyandı-

rarak peygamberi ortadan kaldırıp kendi alçak zi-

hinleriyle insanımızın inanç dünyasını bozmakta-

dır. Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyanlar Kur’an 

İslamı diyerek bin yıllık birikimi inkâr edip edep ta-

nımaz ve usul bilmez şekilde Kur’an bize yeter der-

ken binlerce sayfa kitap basmaktadır. Hani Kur’an 

bize yeterdi... Kur’an bize yeterse ver inananlara 

Kur’an’ı, çekil aradan. Madem Kur’an bize yeter... 



Mustafa Öztürk denen kafası yanık tarihselci 

bir tip herkese çatarken birçok grup ve cemaati 

tenkit edip, devlet erkânına şikayet edip hedef 

gösterirken, Kuran’da çelişki var deyip Kur’an’ın 

Allah kelamı olmadığını ifade ederken en ufak ten-

kide uğrayışta ağlamakta, hoşgörü talebinde bu-

lunmakta... Kuramer merkezli bir takım tipler de 

fikir özgürlüğü şirinliği içinde özgürlükçü bir orta-

mı talep etmekteler. Biri Mustafa Öztürk diğerleri 

de içinde olmak üzere bu ümmetin değerlerine 

saldıracak, bu ümmetin kitabında çelişki var di-

yecek, bu ümmetin Allah kelamı dediği kitaba 

Allah kelamı değildir diyecek; biz de bu bir görüş-

tür, fikirdir deyip saygı göstereceğiz öyle mi? Sev-

sinler demokrasi panayırını… 

Sahabeye Dil Uzatanın Hali

Sahabelerden birine dil uzatan kimse, dine su-

ikast ve hıyanet ruhunun temsilcisidir. Resuller re-

sulüne bağlılık iddia edip sahabilere bağlanmakta 

tereddüt göstermek, davaların en batılıdır. Zira bü-

yükler büyüğünün yoluna nasıl düşüleceğini en 

halis mikyasta temsilden başka hiçbir rolleri olma-

yan ve en sadık bağlılığın birer remzi bulunan sa-

habilere muhalefet, netice bakımından Resuller 

resulüne muhalefetten başka şey değildir. Allah 

resulü “Ben her günaha şefaat ederim de ille sa-

habilerime dil uzatana etmem” buyuruyor. Saha-

be ki Allah resulünün en ileri dostudur. Ona sevgi, 

Allah Resulüne sevginin yol göstericisidir. Bu 

nazik davada, Allah Resulü yine buyurdular:

“Sahabelerim mevzuunda daima Allah’tan 

hazer edin… Onları sevenler beni sevenlerdir. On-

lara düşmanlık duyanlar, bana eza ederler. Bana 

eza etmekse Allah’a eza etmeye kalkışmaktır ve 

Allah‘ın eli böylelerini yakar.”

Kur’an’da sık sık ve hiçbir şüpheye yer bırak-

mayacak şekilde Allah, sevgilisinin ashabından 

medh-ü sena ile bahsetmiştir. Tevbe suresi -100. 

ayette muhacirleri ve ensarı bahis konusu ederek 

şöyle buyurmuştur:

”İyilik yarışında öncelik kazanan muhacirlerle 

ensardan ve onlara tabi olanlardan Allah razı ol-

muştur; onlar da Allah’tan razıdırlar. Allah, onlara 

altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları 

cennetler hazırlamıştır; işte en büyük kurtuluş 

budur.”

Yine Enfal suresi 74. Ayette keza Haşr suresi 

8-9-10. ayetlerde bu yönde görüşler vardır.

Kur’an’daki ayetler ve Allah sevgilisinden varid 

olan hadisler, sahabenin yerini kesin bir şekilde 

tespit etmiş, herhangi bir kimseye onları ta’dil 

etmek hususunda en küçük bir ihtiyaç bırakma-

mıştır. Bu itibarla İslam uleması, onların adaletine 

taalluk eden hususlarda münakaşa kapısının açıl-

masını lüzumsuz, adaletinin ispatı hususunda ya-

pılan gayretleri fuzuli addetmişlerdir çünkü Kur’an 

ve hadis ortada dururken söylenecek başka ne 

olabilir ki...

Son sözümüz; Allah Resulünün siyeri olmak 

üzere başta dört sahabenin daha sonra da diğer 

sahabelerin hayatlarına canı gönülden muhatap 

olmanız ve ebediyet yolunun şifrelerine malik ol-

manızdır. Allah’ın selamı üzerinize olsun… 
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sulünün vefatından sonra İslam’a gelirse sahabe 

değil… Müslüman iken dininden çıkan ise hiç 

değil… Sahabiliğinden sonra dininden çıkıp tekrar 

dinine dönen yine kaybettiğini bulur… Hâsılı, yeni 

doğmuş Müslüman çocuğundan iki gözü kör ihtiya-

ra kadar kalbinde şehadet kelimesi yatan herkes, 

O’nu bir an görmek veya O’nun tarafından bir an 

görülmekle sahabidir.

Bütün bu tespitlerle apaçık bir hakikatle anlıyo-

ruz ki sahabi doğrudan doğruya kendi nefsiyle 

değil, O nuru kâinatın efendisini görmüş, O’ndan 

bir zerre kapmış olmaya göre kıymetleniyor. Bu kıy-

met bu insanları nebilerden sonra insanlığın en üs-

tünü yapıyor.

Veliliğin ufku zahir hissesiyle batında tecelli 

eden İmam-ı Rabbani, “Ben bu halimle en küçük 

sahabinin bindiği atın burnuna kaçan tozdan daha 

hakirim” derken nitekim batın hissiyle zahirde te-

celli eden İmam-ı Azam efendimiz kendisine, “Siz 

zamanımızda sahabilere denksiniz” diyenlere karşı, 

“Siz sahabileri görseniz deli derdiniz, onlar da sizi 

görselerdi bunlar Müslüman değil derlerdi! Ben 

nasıl onlara denk olabilirim?” diyerek hakikati ve 

ehli sünnet anlayışı ne güzel oturtmuşlardır. Bütün 

bu tespitlerde Allah sevgilisinin büyüklüğünü hey-

kelleştirmek lazım.

Bize düşen Alperenler ve bağrı yanık Müslü-

manlar olarak sahabileri ümmetin temel taşı ve 

temel yapısı olarak görmek... Sahabenin her biri 

kendi mizaç hususiyetlerine göre Allah resulüne 

muhatap olurken O nuru kendi mizaç hususiyetle-

rine göre aksettirenlerdir. Biz sahabesiz Allah resu-

lüne muhatap olmakta zorlanırız. Sahabesiz Allah 

resulüne muhatap olmak gözlerimizi yakabilir tıpkı 

Ağustos ayında güneşe bakıp da görememek gibi. 

Sahabeye bakarak Allah resulünün yolunu anlayıp 

O’nun yoluna nüfuz etme bahtiyarlığına eriyoruz. 

Sahabede hakikati ferdiyenin topluluk hakikatine 

dönüşüne şahitlik ediyoruz. Sahabe olmadan top-

luluk hakikatini devlet ve cemiyeti kurmakta zorla-

nırız. Sahabe kendi şahsiyet aynalarında insani ve 

cemiyet meselelerimize çözüm bulma imkânımızı 

sağlıyor. Merkezde peygamber ve merkez tarafın-

dan belirlenen merkezi işaret edici daire sahabe… 

Sahabe resulden, resul değil… 

***

Allah Resulü, etraflarında sahabileri, ince bir 

değnekle kum üzerine derince ve dümdüz bir çizgi 

çektiler ve sonra bu çizginin iki yanına kırkayağa 

benzer bir takım kısa hatlar ekleyerek buyurdular: 

“Şu dosdoğru çizgi kurtuluş yoludur; ondan 

kopma küçük hatlarsa felaket yönleri…”

Ve… Pek yaygın olarak bilinen, buna karşılık ez-

bere cinsinden kullanılırken hikmetinden pay alı-

namayan muazzam hadisi:

“Musa peygamberin ümmeti 71 fırkaya ayrıldı. 

Biri nur, 70‘i ateş yolunda… İsa peygamberin üm-

meti 72 bölüm… Biri nur, 71’i ateş istikametinde… 

Benim ümmetimse 73 fırka olacak, biri nura, 72’si 

ateşe yönelecek!”

Burada, pek mühim bir dava olarak, bu hadisin 

sahabiler devrinden sonraki zamanlara ait bir 

devre işaret oluşuna dikkat etmek gerekir ki mez-

heplerin doğuş şartlarına ve zaruretlerini idrak ba-

kımından temel taşıdır!

Habercilerin en doğrucusu olan Allah Resulü-

nün, “kurtuluş fırkası” üzerinde işaret buyurdukla-

rı bir delil vardır:

“Kurtuluş fırkasının kadrosu içindekiler şunlar-

dır ki tek yol üzerindedirler… Ben de o yol üzerin-

deyim. Sahabilerim de o yol üzerindedir.” 

Allah resulü kurtuluş yolu hakkında kendi haki-

katlerini belirtmek yeterken buna bir de sahabileri 

buyurmaları ne manidar... Sahabeyi bir kütle ifa-

desiyle işaret etmesi günümüzü anlamada ve 

doğru yolun sapık kollarını enselemede ne güzel 

bir ölçü… Doğru yolun sapık kollarından Şiiler; Haz-

reti Ali efendimizi sevgi bahanesi ile yüceltirken 

diğer sahabelere lanetler etmekte, Ayşe annemi-

ze iftiralar atmaktadır. Takiyyesi olmayanın dini 

olmaz deyip yalanı müesses hale getirip birkaç sa-

habe dışında herkesi dışlamaktadır. Yine Kur’an 

İslamcıları yaftalı yeni türediler sahabeyi inkâr ve 

tahkir etmekle, hadisleri inkâr veya şüphe uyandı-

rarak peygamberi ortadan kaldırıp kendi alçak zi-

hinleriyle insanımızın inanç dünyasını bozmakta-

dır. Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyanlar Kur’an 

İslamı diyerek bin yıllık birikimi inkâr edip edep ta-

nımaz ve usul bilmez şekilde Kur’an bize yeter der-

ken binlerce sayfa kitap basmaktadır. Hani Kur’an 

bize yeterdi... Kur’an bize yeterse ver inananlara 

Kur’an’ı, çekil aradan. Madem Kur’an bize yeter... 



dü. Bu odada çok cazip bir şeyle karşılaştım. Yu-

varlak bir masanın etrâfında on adam oturuyor-

du. Onların birincisi, Osmânlı pâdişâhının kıyâfe-

tinde idi. Türkçe ve İngilizce biliyordu. İkincisi, 

İstanbuldaki şeyhülislâmın kıyâfetinde idi. Üçün-

cüsü, İran şâhının kıyâfetinde idi. Dördüncüsü, 

Îrânserâyındaki vezîrin kıyâfetinde idi. Beşincisi, 

Şiilerin tâbi olduğu Necef’teki en büyük âlimin kı-

yâfetinde idi. Bu son üç kişi, Farsça ve İngilizce bi-

liyorlardı. Bu adamların her birisinin yanında, on-

ların söylediklerini yazmak için birer kâtip bulunu-

yordu. Bu kâtipler aynı zamanda bu adamlara câ-

sûsların İstanbul, İrân ve Necefteki, onların asıl-

ları olan beş kişi hakkında topladıkları malumatı 

bildiriyorlardı. 

Sekreter; “Bu beş kişi, oralardaki beş kişiyi 

temsîl ederler. Onların ne düşündüklerini anla-

mak için, asılları gibi yetiştirdik. Biz İstanbul, Tah-

ran ve Neceftekilerle alâkalı elimize geçen bilgile-

ri bunlara bildiriyoruz. Bunlar da kendilerini ora-

dakilerin yerinde kabûl eder. Biz onlara soruyo-

ruz, onlar da bize cevâplandırıyor. Bizim tespiti-

mize göre buradakilerin cevâpları, oradakilerin ce-

vâplarına yüzde yetmiş mutâbıktır. İstersen, tec-

rübe mâhiyetinde bir şeyler sorabilirsin. Nasılsa 

dahâ önce Necef âlimi ile görüşmüştün” dedi.

Ben de peki dedim. Zîrâ dahâ önce Necef’teki 

Şianın en büyük âlimi ile görüşmüş ve ona bazı 

husûslar sormuştum. İşte, onun benzerinin yanı-

na yaklaştım ve dedim ki; “Hocam, sünnî ve mu-

taassıp olduğu için hükûmete harp açmamız câiz 

olur mu?” Biraz düşündükten sonra, “Hayır, Sünni 

olduğu için hükûmete harp açmamız câiz değildir. 

Zîrâ bütün Müslümânlar kardeştirler. Ancak onlar, 

ümmete zulüm ve işkence yaparlarsa harp açabi-

liriz. Biz onu yaparken emr-i bil ma’rûf ve nehy-i 

anil-münker şartlarına uygun olarak hareket ede-

riz. Zulmü bıraktıkları zamân elimizi onlardan çe-

keriz” dedi. 

Ben, “Hocam, Yahûdî ve Hıristiyanların necis 

olmaları ile alâkalı görüşünüzü alabilir miyim?” 

dedim. “Evet, onlar necistirler. Onlardan uzak dur-

mak lâzımdır” dedi. Niçin, dedim. Cevâben, “Bu, 

hakârete karşı misillemede bulunmaktır. Zîrâ 

onlar bizi kâfir bilirler ve Peygamberimiz Muham-

med aleyhisselâmı tekzîp ederler. Biz de buna 

karşı misillemede bulunuyoruz” dedi. Ona dedim 

ki; “Hocam, temizlik îmândandır değil mi? Öyley-

se niçin Sahn-ı şerîf (Hazret-i Ali’nin türbesinin et-

râfı), cadde ve sokaklar temiz değildir? Hattâ ilim 

medreseleri bile temiz sayılmaz.” Cevâben, “Evet, 

hakîkaten temizlik îmândandır. Fakat ne yapalım, 

Şiiler temizliğe ehemmiyet vermeyince böyle 

olur” dedi. 

Nazırlıktaki bu adamın cevapları, Necef’teki 

Şii âliminin cevaplarına tıpatıp mutâbık idi. Bu 

adamın Necefteki âlime bu kadar uygunluğu, 

beni hayretler içinde bıraktı. Bir de üstelik bu 

adam Farsça biliyordu.

Sekreter; “Şâyet sen diğer dört kişinin asılları 

ile de görüşmüş olsaydın şimdi onlarla da görüşe-

bilir ve onların da asıllarına ne kadar mutâbık ol-

duğunu görebilirdin” dedi. Ben dedim ki, “Şeyhü-

lislâmın da nasıl düşündüğünü biliyorum. Çünkü 

benim İstanbul’daki hocam Ahmed Efendi, şey-

hülislâmı bana iyice anlatmıştı.” Sekreter; “O 

zaman buyur, onun da numunesi ile görüşebilir-

sin” dedi.

Şeyhülislâmın benzerinin yanına yaklaştım ve 

ona dedim ki; “Halîfeye itâat etmek farz mıdır?”, 

“Evet vâciptir. Allaha ve Peygambere itâat etmek 

farz olduğu gibi, bu da vaciptir” dedi. “Bunun de-

lîli nedir?” dedim. Cevâben dedi ki, “Cenâb-ı Alla-

hın bu âyetini duymadın mı? (Allah’a, onun pey-

gamberine ve sizden olan ülül emre itâ’at edi-

niz).” Ben, “Allah bize, askerine Medîne’yi yağma-

lamayı helâl eden ve peygamberimizin torunu Hü-

seyin’i öldüren halîfe Yezîd’e ve içki içen Velîd’e 

itaat etmeyi emir eder öyle mi?” dedim. Cevâbı 

şuydu; “Oğlum, Yezîd Allah tarafından emîrül 

mü’minîn idi. Hüseyin’i öldürmeği emretmedi. 

Sen, Şiilerin yalanlarına inanma! Kitâpları iyi oku! 

Hatâ yaptı. Sonra tevbe de etti. Medîne-i Münev-

vere’yi yağmalamayı helâl edişinde isâbet etmiş-

tir. Çünkü Medîne halkı azıp bâgî olmuş ve itâati bı-

rakmıştı. Velîd’e gelince evet o fâsık idi. Halîfenin 

yapdıklarını taklîd değil, İslâmiyet’e uygun olan 

emrilerine itâat etmek vâciptir.” Bunları hocam 

Ahmed Efendiye de dahâ önce sormuş ve az bir 

fark ile aynı cevâpları almıştım. 

Ehli
Sünnet
Caddesi
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Allahuteala yarattığı mahlûkat içinde insanoğ-

lunu en şerefli varlık kılmıştır. Bu en şerefli varlıklar 

içinden peygamberleri üstün kılmıştır. Bu peygam-

berler içinde ulu-l azm peygamberlerin ayrı bir yeri 

vardır. Bunlar içinden de en yücesi Hazreti Muham-

med aleyhisselamdır. Seyyid Abdülhakîm Arvasi 

hazretleri der ki; "Her peygamber kendi zamanın-

da, kendi mekânında, kendi kavminin hepsinin her 

bakımdan en üstünüdür. Peygamberimiz Muham-

med (aleyhisselâm) ise dünya yaratıldığı günden kı-

yâmet kopuncaya kadar her zamanda, her mem-

lekette, gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her ba-

kımdan en üstünü, en fazîletlisidir. Hiçbir kimse, 

hiçbir bakımdan O'ndan üstün değildir. Cenâb-ı 

Hak, O'nu öyle yaratmıştır."

Kendisine vahyolunan hakikatleri ve bu vahyi in-

sanlara teybin(açıklama), tebliğ(anlatma) ve tat-

bik(uygulama) eden halleri neticesinde teşekkül 

etmiş olan İslam dininin temel çatısı ise ehli sünnet 

yoludur. Arvasi hocanın kitaplarında sık sık ehli sün-

net caddesi olarak belirttiği bu yol kıyamete kadar 

Allahuteala’nın himayesinde varlığını sürdürecek-

tir. 

Bugün emperyal devletlerin kandırmacasına 

veya oyununa gelmiş Müslümanların bir kısmı 

İngilizlerin veya Amerika’nın tuzaklarına düşmek-

te ve ehli sünnetten başka yollara itibar etme gaf-

letine düşmektedir. Şüphesiz ki İslamiyet’in en 

büyük düşmanı İngilizlerdir. Osmanlı Türk devleti-

ni zayıflatıp yıkmak için türlü hilelere başvuran 

İngilizler en sonunda çözümün Müslümanların zih-

nini bulandırmakta olduğunu keşfetmiş ve bu ve-

sile İslamiyet’i zayıflatmak, Müslümanları bölmek 

için Osmanlı’yı hedef almıştır. Yetiştirdikleri casus-

ları İslam beldelerine göndermiş, onlardan gelen 

bilgilere göre strateji belirleyerek hain planlarını 

devreye sokmuşlardır. Bu hususta İngiliz Casusu-

nun İtirafları ve İngilizlerin İslam Düşmanlığı isimli 

kitabın 44. sayfasındaki şu çarpıcı satırlara dikka-

tinizi çekmek isterim:

“Nâzırlığa yeni emirleri almak için gittiğimde, 

karşımda güleryüzü ve uzun boyu ile sekreteri gör-

düm. O kadar sıcak elimi sıktı ki bundan bana olan 

sevgisi zâhir oluyordu. 

Bana; “Nâzırımızın ve müstemlekelerle vazîfeli 

heyetin emri ile sana çok mühim iki devlet sırrı söy-

leyeceğim. İlerde, bu iki sırdan çok istifâden ola-

caktır. Bu iki sırrı, kendilerine tam i’timâd edilen, 

birkaç kişiden başka kimse bilmez” dedi. 

Elimden tutarak, nâzırlığın bir odasına götür-
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dü. Bu odada çok cazip bir şeyle karşılaştım. Yu-

varlak bir masanın etrâfında on adam oturuyor-

du. Onların birincisi, Osmânlı pâdişâhının kıyâfe-

tinde idi. Türkçe ve İngilizce biliyordu. İkincisi, 

İstanbuldaki şeyhülislâmın kıyâfetinde idi. Üçün-

cüsü, İran şâhının kıyâfetinde idi. Dördüncüsü, 

Îrânserâyındaki vezîrin kıyâfetinde idi. Beşincisi, 

Şiilerin tâbi olduğu Necef’teki en büyük âlimin kı-

yâfetinde idi. Bu son üç kişi, Farsça ve İngilizce bi-

liyorlardı. Bu adamların her birisinin yanında, on-

ların söylediklerini yazmak için birer kâtip bulunu-

yordu. Bu kâtipler aynı zamanda bu adamlara câ-

sûsların İstanbul, İrân ve Necefteki, onların asıl-

ları olan beş kişi hakkında topladıkları malumatı 

bildiriyorlardı. 

Sekreter; “Bu beş kişi, oralardaki beş kişiyi 

temsîl ederler. Onların ne düşündüklerini anla-

mak için, asılları gibi yetiştirdik. Biz İstanbul, Tah-

ran ve Neceftekilerle alâkalı elimize geçen bilgile-

ri bunlara bildiriyoruz. Bunlar da kendilerini ora-

dakilerin yerinde kabûl eder. Biz onlara soruyo-

ruz, onlar da bize cevâplandırıyor. Bizim tespiti-

mize göre buradakilerin cevâpları, oradakilerin ce-

vâplarına yüzde yetmiş mutâbıktır. İstersen, tec-

rübe mâhiyetinde bir şeyler sorabilirsin. Nasılsa 

dahâ önce Necef âlimi ile görüşmüştün” dedi.

Ben de peki dedim. Zîrâ dahâ önce Necef’teki 

Şianın en büyük âlimi ile görüşmüş ve ona bazı 

husûslar sormuştum. İşte, onun benzerinin yanı-

na yaklaştım ve dedim ki; “Hocam, sünnî ve mu-

taassıp olduğu için hükûmete harp açmamız câiz 

olur mu?” Biraz düşündükten sonra, “Hayır, Sünni 

olduğu için hükûmete harp açmamız câiz değildir. 

Zîrâ bütün Müslümânlar kardeştirler. Ancak onlar, 

ümmete zulüm ve işkence yaparlarsa harp açabi-

liriz. Biz onu yaparken emr-i bil ma’rûf ve nehy-i 

anil-münker şartlarına uygun olarak hareket ede-

riz. Zulmü bıraktıkları zamân elimizi onlardan çe-

keriz” dedi. 

Ben, “Hocam, Yahûdî ve Hıristiyanların necis 

olmaları ile alâkalı görüşünüzü alabilir miyim?” 

dedim. “Evet, onlar necistirler. Onlardan uzak dur-

mak lâzımdır” dedi. Niçin, dedim. Cevâben, “Bu, 

hakârete karşı misillemede bulunmaktır. Zîrâ 

onlar bizi kâfir bilirler ve Peygamberimiz Muham-

med aleyhisselâmı tekzîp ederler. Biz de buna 

karşı misillemede bulunuyoruz” dedi. Ona dedim 

ki; “Hocam, temizlik îmândandır değil mi? Öyley-

se niçin Sahn-ı şerîf (Hazret-i Ali’nin türbesinin et-

râfı), cadde ve sokaklar temiz değildir? Hattâ ilim 

medreseleri bile temiz sayılmaz.” Cevâben, “Evet, 

hakîkaten temizlik îmândandır. Fakat ne yapalım, 

Şiiler temizliğe ehemmiyet vermeyince böyle 

olur” dedi. 

Nazırlıktaki bu adamın cevapları, Necef’teki 

Şii âliminin cevaplarına tıpatıp mutâbık idi. Bu 

adamın Necefteki âlime bu kadar uygunluğu, 

beni hayretler içinde bıraktı. Bir de üstelik bu 

adam Farsça biliyordu.

Sekreter; “Şâyet sen diğer dört kişinin asılları 

ile de görüşmüş olsaydın şimdi onlarla da görüşe-

bilir ve onların da asıllarına ne kadar mutâbık ol-

duğunu görebilirdin” dedi. Ben dedim ki, “Şeyhü-

lislâmın da nasıl düşündüğünü biliyorum. Çünkü 

benim İstanbul’daki hocam Ahmed Efendi, şey-

hülislâmı bana iyice anlatmıştı.” Sekreter; “O 

zaman buyur, onun da numunesi ile görüşebilir-

sin” dedi.

Şeyhülislâmın benzerinin yanına yaklaştım ve 

ona dedim ki; “Halîfeye itâat etmek farz mıdır?”, 

“Evet vâciptir. Allaha ve Peygambere itâat etmek 

farz olduğu gibi, bu da vaciptir” dedi. “Bunun de-

lîli nedir?” dedim. Cevâben dedi ki, “Cenâb-ı Alla-

hın bu âyetini duymadın mı? (Allah’a, onun pey-

gamberine ve sizden olan ülül emre itâ’at edi-

niz).” Ben, “Allah bize, askerine Medîne’yi yağma-

lamayı helâl eden ve peygamberimizin torunu Hü-

seyin’i öldüren halîfe Yezîd’e ve içki içen Velîd’e 

itaat etmeyi emir eder öyle mi?” dedim. Cevâbı 

şuydu; “Oğlum, Yezîd Allah tarafından emîrül 

mü’minîn idi. Hüseyin’i öldürmeği emretmedi. 

Sen, Şiilerin yalanlarına inanma! Kitâpları iyi oku! 

Hatâ yaptı. Sonra tevbe de etti. Medîne-i Münev-

vere’yi yağmalamayı helâl edişinde isâbet etmiş-

tir. Çünkü Medîne halkı azıp bâgî olmuş ve itâati bı-

rakmıştı. Velîd’e gelince evet o fâsık idi. Halîfenin 

yapdıklarını taklîd değil, İslâmiyet’e uygun olan 

emrilerine itâat etmek vâciptir.” Bunları hocam 

Ahmed Efendiye de dahâ önce sormuş ve az bir 

fark ile aynı cevâpları almıştım. 

Ehli
Sünnet
Caddesi
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Allahuteala yarattığı mahlûkat içinde insanoğ-

lunu en şerefli varlık kılmıştır. Bu en şerefli varlıklar 

içinden peygamberleri üstün kılmıştır. Bu peygam-

berler içinde ulu-l azm peygamberlerin ayrı bir yeri 

vardır. Bunlar içinden de en yücesi Hazreti Muham-

med aleyhisselamdır. Seyyid Abdülhakîm Arvasi 

hazretleri der ki; "Her peygamber kendi zamanın-

da, kendi mekânında, kendi kavminin hepsinin her 

bakımdan en üstünüdür. Peygamberimiz Muham-

med (aleyhisselâm) ise dünya yaratıldığı günden kı-

yâmet kopuncaya kadar her zamanda, her mem-

lekette, gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her ba-

kımdan en üstünü, en fazîletlisidir. Hiçbir kimse, 

hiçbir bakımdan O'ndan üstün değildir. Cenâb-ı 

Hak, O'nu öyle yaratmıştır."

Kendisine vahyolunan hakikatleri ve bu vahyi in-

sanlara teybin(açıklama), tebliğ(anlatma) ve tat-

bik(uygulama) eden halleri neticesinde teşekkül 

etmiş olan İslam dininin temel çatısı ise ehli sünnet 

yoludur. Arvasi hocanın kitaplarında sık sık ehli sün-

net caddesi olarak belirttiği bu yol kıyamete kadar 

Allahuteala’nın himayesinde varlığını sürdürecek-

tir. 

Bugün emperyal devletlerin kandırmacasına 

veya oyununa gelmiş Müslümanların bir kısmı 

İngilizlerin veya Amerika’nın tuzaklarına düşmek-

te ve ehli sünnetten başka yollara itibar etme gaf-

letine düşmektedir. Şüphesiz ki İslamiyet’in en 

büyük düşmanı İngilizlerdir. Osmanlı Türk devleti-

ni zayıflatıp yıkmak için türlü hilelere başvuran 

İngilizler en sonunda çözümün Müslümanların zih-

nini bulandırmakta olduğunu keşfetmiş ve bu ve-

sile İslamiyet’i zayıflatmak, Müslümanları bölmek 

için Osmanlı’yı hedef almıştır. Yetiştirdikleri casus-

ları İslam beldelerine göndermiş, onlardan gelen 

bilgilere göre strateji belirleyerek hain planlarını 

devreye sokmuşlardır. Bu hususta İngiliz Casusu-

nun İtirafları ve İngilizlerin İslam Düşmanlığı isimli 

kitabın 44. sayfasındaki şu çarpıcı satırlara dikka-

tinizi çekmek isterim:

“Nâzırlığa yeni emirleri almak için gittiğimde, 

karşımda güleryüzü ve uzun boyu ile sekreteri gör-

düm. O kadar sıcak elimi sıktı ki bundan bana olan 

sevgisi zâhir oluyordu. 

Bana; “Nâzırımızın ve müstemlekelerle vazîfeli 

heyetin emri ile sana çok mühim iki devlet sırrı söy-

leyeceğim. İlerde, bu iki sırdan çok istifâden ola-

caktır. Bu iki sırrı, kendilerine tam i’timâd edilen, 

birkaç kişiden başka kimse bilmez” dedi. 

Elimden tutarak, nâzırlığın bir odasına götür-

Habib ARVAS



Büyük İslam alimi Abdulhakim Arvasi‘nin mezarı-

nı ziyaret etmem ve kendi inanışıma göre dua 

etmem de bu mesajı içermektedir.

Anlaşılan o ki Amerika ve onu kontrol eden 

İngiltere İslam dünyasını bir arada tutan ve pey-

gamberimizin bize gösterdiği tek hakiki itikad 

yolu olan ehli sünneti zayıflatmak maksadıyla Se-

lefilik ve Vehhabilik başta olmak üzere bozuk fır-

kaları desteklemektedir. Şiilik ise zaten Rusya’nın 

çıkarlarına uygun olduğu için Rusya tarafından 

engel olarak görülmemektedir. Hatta Rusya ken-

dine tehlike olarak gördüğü Amerikan destekli 

bozuk fırkalardansa tehlike olarak görmediği ehli 

sünnet itikadını diğerlerine tercih etmektedir. Biz-

lere düşen ise ehli sünnet itikadını muhafaza et-

mektir. Bunun da yolu ehli sünneti ecdadımızın 

bize miras bıraktığı eserlerden öğrenmek ve bu is-

tikamette yasamaktır. Seyyid Ahmet Arvasi Hoca 

Türk İslam Ülküsü isimli eserinin 1. cildinde bu hu-

susa şöyle işaret etmektedir:

“...Öte yandan Türklüğün İslam alemine ve 

medeniyetine büyük hizmetleri olmuştur. Hizme-

tin siyasi ve askeri yönü yanında bizzat din haya-

tına olan yardımı çok önemlidir. Türk dünyasında 

İmam-ı A’zamlar, İmam-ı Maturidiler, İmam-ı Bu-

hariler, büyük mutasavvıf Ahmed Yeseviler, 

İmam-ı Gazaliler, Nizam’ül Mülkler, Mevlanalar, Yu-

nuslar, Hocazade Efendiler, İmam-ı Birgiviler, 

Ahmed Cevdetler gibi din uluları yetişerek kitaplı-

ğımıza binlerce cilt değerli eserler kazandırdılar, 

yeni ihtiyaçlara yüce dinimizi mecrasından saptır-

madan çözüm yolları buldular, devletimizi ve mil-

letimizi devrin en ilerisine çıkarmayı başardılar. 

Türkler, İslam’a hizmet eden en büyük millet 

olma sıfatını gerçekten hak etmişlerdir. Peygam-

berimizden ve yüce sahabi kadrosundan sonra 

bu sıfat gerçekten Türk milletinin hakkıdır.

Bugün yukarıda adlarını saydığımız, büyük 

cedlerimizin kitapları kitaplıklarda küflenirken ve 

genç nesiller, çeşitli tertiplerle bu kitapları oku-

mak ve anlamak imkanlarından mahrum edilmiş-

ken piyasada ne idüğü belirsiz kişilerin kitap ve ya-

zıları dolaşmaktadır. Sanki Türk milleti yeni ihtida 

etmiş (yeni Müslüman olmuş) gibi nevzuhur 

sahte müçtehitlerin kitapları genç nesillerin elleri-

ne veriliyor. Maalesef ülkemizde İbni Teymiyye, 

Abdulvahab gibi sapıkların, Farmason Cemaled-

din-i Afgani, Muhammed Abduh’un görüşleri, 

yine masonların kontrolünde bulunduğunu önce-

den bildirdiğimiz Müslüman Kardeşler teşkilatına 

bağlı yazarların kitapları veya İran’dan kaynakla-

nan Fars emperyalizmine ait eserler din adına 

okunmaktadır.

Öte yandan ecdadımızın meydana getirdiği 

eserler yalnız Türk dünyasına değil bütün İslam 

dünyasına, İslamiyet’i yeni baştan ve dosdoğru 
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Sonra, sekretere dedim ki, “Bu benzer kimsele-

ri hâzırlamanın hikmeti nedir?” Bana; “Biz bu usul 

ile sultânın ve Şii olsun, Sünnî olsun, Müslümân 

âlimlerinin düşünce kâbiliyetlerini öğreniyoruz. Si-

yâsî ve dînî mevzûlarda onlar ile mücâdele etme-

mize yardımcı tedbîrler bulmaya çalışıyoruz. Mese-

lâ, düşman askerlerinin hangi taraftan geleceğini 

bilirsen ona göre hâzırlanır ve askerlerini uygun 

yerlere yerleştirirsin ve onu perîşân edersin. Fakat 

onun ne taraftan saldıracağını bilmezsen askerleri-

ni her tarafa gelişigüzel dağıtır ve mağlûp olursun. 

Aynen öyle, Müslümânların dinlerinin ve mezhep-

lerinin hak olduğuna dâir getirecekleri delilleri bilir-

sen onların delillerini çürütebilecek karşı deliller hâ-

zırlaman mümkün olur ve o karşı delillerle onların 

akîdelerini sarsabilirsin” dedi.”

Korkunç bir plan ve o korkunç plandan daha da 

trajikomik olanı çoğu Müslümanın bu tuzağa düş-

müş olmasıdır. 1700’lü yıllarda İstanbul’a gelen ve 

orada çeşitli İslâmi ilimleri ve lîsanları öğrenen 

İngiliz casusu Hempher’in, İslâm dünyâsını ve Müs-

lümânları parçalamak için yaptığı casusluk faali-

yetlerini ve Vehhâbîliği nasıl kurduğunu anlattığı 

hatıratının tercümesini içeren kitap 3 bölümden 

oluşmaktadır. Dilerseniz kitabı ücretsiz olarak in-

ternet üzerinden temin edebilirsiniz.

Peki, İslamiyet üzerinde planı olan sadece İngi-

lizler mi? Hayır elbette... Rusya ve Amerika’nın da 

planları var. Maksat ise başta güzel ülkemiz olmak 

üzere Müslümanları parçalamak veya birbirleri ile 

olan kavgalarını sürdürerek bir araya gelmelerini, 

bir olmalarını engellemektir. Bakınız bir röportajın 

çarpıcı bir kısmını sizlerle paylaşmak isterim. Rö-

portajı yapan Avaztürk, sorulara cevap veren ise 

Rusya devlet başkanı Putin’in Avrasya Danışmanı 

Alexander Dugin... 15 Temmuzdan birkaç gün 

önce Ankara’ya gelen ve Müslüman olmayan bu 

kişi büyük İslam âlimi Seyyid Abdülhakim Arvasi 

hazretlerinin kabrini ziyaret ederek bir mesaj ver-

mek istediğini söylüyor röportajda. Ama satır ara-

larında bize verdiği mühim ipuçları var:

Avaztürk: Sayın Erdoğan’ın ısrarla belirttiği 

gibi Türkiye İslam ülkelerinin lideri ve hamisi ola-

rak bir misyon yüklenme konumunda. Avrasya 

bloğu ülkeleri ve Rusya’nın bu konudaki görüşleri 

nelerdir?

Dugin: Avrasya bloğunun oluşmasında din ol-

gusu birinci planda değildir. Halen ittifak içinde bu-

lunduğumuz İran, Şii dünyasının lideri konumun-

dadır. Çin çok farklı din inanışları barındıran bir ül-

kedir. Biz İslam dünyasını dört farklı bölümde gö-

rüyoruz. Bunlar Şiilik, Sünnilik, Vahabilik ve sufi 

akımlardır. İslam dünyasındaki Vahabilik ve selefi-

lik akımları tamamen Amerika’nın kontrol ettiği ve 

destekleyerek güçlendirdiği, yaydığı akımlardır. 

İran’ın liderliğini yaptığı Şiilik akımı ise bu Ameri-

kan dayatması akımın karşısında denge unsuru 

oluşturan tek akımdır ve Şiilik akımı Rusya menfa-

atlerine en uygun ve Amerika’nın İslam dünyasını 

kontrol etme projesine karşı çıkan denge unsuru 

olması açısından en uygun akım olarak görülmek-

te ve desteklenmektedir. Ancak Şii ve Sünni akım-

lar arasında kesin bir çizgi vardır ve İran’ın Sünni 

İslam alanlarına etki etmesi bu ayrım sebebiyle 

mümkün değildir. Bu sebeple Amerika etkisi dışın-

da bir Türkiye’nin Sünni İslam aleminin liderliğini 

alması, halifeliğini yapması Rusya’nın desteklediği 

ve bu desteği her alanda göstermekten çekinme-

yeceği bir durumdur. Sünni İslam’ın yaşandığı ül-

kelere Amerikan yanlısı Vahabilik ve selefilik akı-

mının etki etmesindense Türkiye halifeliğindeki 

bağımsız bir Sünni İslam alemi Rusya’nın çıkarları 

ile örtüşmektedir. Bu sebeplerle Rusya, Türki-

ye’nin İslam halifeliği fikrini tam olarak destekle-

mektedir. Benim Ankara ziyaretlerim sırasında 
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habinin çizgisini bulmak istiyoruz. Bununla ne 

demek istediğimizi anlamayanlar Malazgirt kah-

ramanı Muhammed Alparslan’ın “Biz bidat nedir 

bilmeyen tertemiz Müslümanlarız.“ sözünü de an-

lamak istemeyeceklerdir. Herkes bilsin ki biz ima-

nımızı ve İslam’ı soysuzlaştırmadan en ileri ham-

lelere talibiz.”

Arvasi Hoca’nın bu sözleri elbette üzerinde du-

rulması gereken ve tahlili saatler alabilecek söz-

lerdir fakat bize ayrılan satırlara hepsi sığmayaca-

ğı için bu kadarını ifade ediyorum. Yine 3. ciltte 

yer alan “İslam’da Dirilmek” isimli bir başka ma-

kalesindeki şu paragrafı da göz ardı etmek iste-

miyorum. Arvasi Hoca diyor ki:

“Şimdi İslam dünyasında esefle müşahede et-

tiğimiz durum şudur; gerçek İslam klasikleri ki-

taplıklarda çürümeye ve unutulmaya terk edil-

miş, ne idüğü belirsiz sahte mürşitlerin kitapları 

okunup durmaktadır. Düşmanlarımız akla hayale 

gelmedik oyunlar içindedirler. Hem ülkemizde 

hem de dışarıda İslam’ı şaşırtmak ve çökertmek 

için ne mümkünse yapıyorlar. 

Mesela şimdi İslam dünyasında Müslüman 

Kardeşler Hareketi adı altında yeni bir oyun tez-

gâhlıyorlar. Şimdi siyaset dünyasına piyon olarak 

bunları sürmüş bulunuyorlar. Bakınız bu konuda 

bir Fransız masonu olan Sergei Hutin Les Frans-

Macons isimli kitabında 127. sayfada ne yazıyor, 

kelime kelime tercümesi şöyledir. Fransa ve İngil-

tere, Mısır’da localar kurdu. Bu localara Büyük 

Mısır Milli Locası ve Yunanistan’daki Büyük Loca-

ya bağlı diğer localar eklendi. Masonik faaliyetler 

bu ülkede çok hususi bir tavır kazandı. İslami uya-

nışın öncüleri Cemaleddin Afgani ve Muhammed 

Abduh farmasonlukta Avrupalı devletlerle müna-

sebetler kurabilme imkanı sayesinde politik-dini 

planlarını gerçekleştirme yolunda son derece mü-

sait bir teşkilatla karşılaştılar.

Yazının tamamına Türk İslam Ülküsü 3. ciltten 

ulaşabilirsiniz diyerek bana ayrılan köşedeki son 

cümlelerime geçmek istiyorum. 

Efendimiz Aleyhisselam bir hadisi şeriflerinde 

şöyle buyuruyor:

Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunla-

rın içinden bir fırkası ehl-i necat olacaktır." buyur-

muş. Ashab sormuşlar:

"Yâ Resûlâllah, o kurtulan fırka hangi fırka ola-

caktır?"

Şöyle cevap vermiş:

"Benim sünnetimden şaşmayanlar kurtulan-

lardan olacaktır! Yâni ehl-i sünnet ve cemaat 

mensuplarıdır."(Tirmizi, İman, 18; İbnu Mace, 

Fiten, 17)p

O halde bizlere düşen yegâne vazife şudur:

Türk İslam Ülküsünü hakim kılabilmek için 

temiz, bidatsiz bir İslamiyet şuuru içinde ecdadı-

mızın bıraktığı eserlere yönelmek, Peygamber 

efendimizden kalan ehli sünnet caddesinden de 

asla taviz vermemektir. Allahuteala cümlemizi 

razı olduğu yolda bulundursun. Amin… 
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öğretecek temiz ve berrak kaynaklar durumunda-

dır ve ne yazık ki gözlere ve dimağlara kapalıdır.”

Seyyid Ahmet Arvasi, İslam dünyasında yeni-

den bir dirilişin ve uyanışın olacağını mütemadiyen 

işlemiş ve Türk İslam Ülküsü isimli eserinin 3. cil-

dinde “İslam’da Dirilişin Öncüsü Türk Milleti Ola-

caktır” isimli köşe yazısında şu satırlara yer vermiş-

tir:

“İslam’da biz Resul-i ekremin çizgisinden As-

hab-ı Kiramın heyecanına benzer bir heyecan du-

yuyoruz. Biz İmamı Azam’ın, İmamı Gazali’nin, 

İmamı Rabbani’nin, İmamı Birgivi’nin, Ahmed Ye-

sevi’nin, Mevlana’nın, Hacı Bektaş-ı Veli’nin ve 

Yunus Emrelerin heyecanını yeniden ve birlikte du-

yuyoruz. Biz, Türk-İslam medeniyetinin bizden giz-

lenen gözlerimize ve dimağlarımıza kapatılan kök-

lerini ve kaynaklarını er geç keşfedecek ve yeniden 

Allah’ın izniyle açacağız. Yani biz, İslam dünyasın-

daki gelişmeleri kaygı ile takip ederken Türk İslam 

ülkücülerinin İslam’da diriliş hamlesini ümit ve se-

vinçle idrak ediyoruz. Öyle anlaşılıyor ki uyanışın 

da dirilişin de kaynağı Türkiye olacaktır.” 

Bu sözlerle heyecanını paylaşan Arvasi hoca 

aynı makalede şu sözlerle İslam’ın doğru anlaşıl-

ması gerektiğine dikkat çeker:

“İslam’da dirilişe karar veren kadroların her 

şeyden evvel İslam’ı dosdoğru öğrenmeleri ve ya-

şamaları gerekir. Bu zannedildiği kadar zor değil-

dir. Çünkü İslam’ın asli kaynakları ve bunların ışı-

ğında tedvin ve telif edilmiş klasiklerimiz Allaha 

hamdolsun, asırlara dayanarak günümüze kadar 

gelebilmişlerdir. Ecdadımız güçlü kitaplıklar kura-

rak bunları göz bebeği gibi koruyarak bize bırak-

mışlardır. Bize düşen iş bu hazineleri genç nesille-

re açmak, mukayeseli bir kültür ve medeniyet eği-

limi şuuru içinde maarif ve yayın hayatımızın vaz-

geçilmez temeli haline getirmektir. 

Biz İslam’da diriliş hamlemizi çağdaşlarımızı 

hayran bırakacak bir seviyede temsil etmek 

üzere, berrak ve katışıksız bir iman ve ona paralel 

teşekkül edecek bir hayat tarzında gerçekleştir-

mek istiyoruz. Karahanlı, Selçuklu ve yükselme dö-

nemindeki Osmanlı gibi dinamik ve fakat bidatsiz 

bir din şuuru içinde şanlı Peygamberin ve yüce sa-
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Sahâbe Efendilerimizin 

Sünnet Hassasiyeti 

Allah Rasûlü’nün (s.a.v) Hadis-i Şeriflerini hi-

maye edebilmek için ilk rıhleleri Sahâbe Efendile-

rimiz başlatmıştı. Bu çerçevede Cabir b. Abdullah 

Hazretleri (r.a), tek bir hadisi almak için Medine’ye 

bir aylık mesafede olan Şam’a Abdullah b. 

Üneys’e gitti. İbn Hacer, sahâbenin hadis muhafa-

zasının kanıtlarından olan Cabir Hazretlerinin bu 

rıhlesini kıymetlendirirken şöyle der: ”Cabir b. Ab-

dullah’ın, Abdullah b. Üneys’ten kendisine rivayet 

edilen hadisle iktifa etmeyip onu bizzat Abdullah 

b. Üneys’ten dinlemek için kalkıp Şam’a gitmesi, 

sahabenin âlî isnada verdiği önemi gösterir.” Bu 

noktada Ebu’l- Âliye de şöyle der: ”Biz Allah Rasû-

lü’nün(s.a.v) ashâbından nakledilen hadisleri din-

ler, buna razı olmayıp kalkar onlara gider, bizzat 

hadisi kendilerinden alırdık. Münferit olarak ya da 

cemaat halinde hadisleri müzakere eder; bu şekil-

de unutmaya engel olurduk.”

Sünnet düşmanlarının odağındaki Sahabe 

Efendimiz Ebu Hureyre de(r.a) geceyi üçe böler; 

üçte birinde namaz kılar, üçte birinde uyur, üçte bi-

rinde de Allah Rasûlü’nün(s.a.v) hadislerini okur-

du. Sahâbe, tabiûna da, hadisleri muhafaza nok-

tasında kendi aralarında “müzakere” yapmayı 

önermiştir. Bu noktada Enes b. Malik Hazretle-

ri(r.a), talebelerine şöyle derdi:”Biz Allah Rasû-

lü’nün(s.a.v) huzurunda hadisi dinler, kalktığımız-

da da hıfz edene kadar onu tekrar ederdik.” Nite-

kim Atâ b. Ebî Rebah da İbn Abbas’ın konuyla ala-

kalı şöyle dediğini rivayet etmektedir: ”Benden bir 

hadis duyduğunuzda onu aranızda müzakere edi-

niz.” Sahâbenin hadis müzakeresi ve bu noktada-

ki telkinleri, tabiûn döneminde hadis halkalarının 

yaygınlaşmasına zemin hazırladı. Daha sonra ise 

hadisin sahihini zayıf ya da mevzusundan ayıran, 

sened-metin tahlili yapan muhaddisler geldi. Alla-

huteâlâ bir sevki ilahiyle Kur’an-ı Kerim gibi sün-

neti de muhafaza edecek bir neslin yetişmesi için 

vesileler halketti. 

Rivayet Sistemi 

İnsan hayatının tecessüsü haram olmasına 

rağmen muhaddisler, sahih hadisi zayıf ya da mev-

zusundan ayırabilmek için rivayet sistemi içerisin-

de yer alan her bir râvînin hayatını detaylı bir şe-

kilde incelemiş ve bu bağlamda on binlerce insan 

kayda geçmiştir. Bir halkada hadis rivayet edilir-

ken alana vâkıf olanlar rivayet zinciri içerisinde yer 

alan râvîleri tanır; hemen hepsi hakkında hükmü-

nü verebilirdi. Müctehid imamların ictihat halkala-

rında da muhaddisler yer alırdı.

Bazı sahabilerin bir rivayeti naklederken 

“Sanki şimdi Allah Rasûlüne(s.a.v) bakıyorum.” 

şeklinde ifadeler kullanması, hem hâdiseye ver-

dikleri önemi hem de hadis ilmine ayrıntısıyla 

vâkıf olduklarını gösterir.

Peki, sahabe efendilerimiz neden sünneti ko-

ruma noktasında olağanüstü bir gayret içerisinde 

olmuş, her gittiği yerde Allah Rasûlü’nden(s.a.v) 

bahsetmiştir? Çünkü Kur’an-ı Kerim pek çok âyet-i 

kerimede Allah Rasulü’ne(s.a.v) ittiba etmeyi em-

retmektedir. Allahuteâlâ’nın korunmayacak bir 

sünnete ittiba etmeye çağırması, sonra da hura-

felerle amel edenlerden bunun hesabını sorması 

adalet-i ilahîye sığmaz. Hangi Müslüman, Allahu-

teâlâ’ya böyle bir isnatta bulunabilir? Bu durumda 

Allah Rasûlüne(s.a.v) itaat etmeyi emreden her 

ayet sünnetin korunmuş olduğunu da ilan eder.

Kur’an-ı Kerim’de en fazla vurgulanan talimat-

lardan biri de Allah Rasulü’ne(s.a.v) itaattir. Pek 

çok sûrede bu hususu ihtiva eden ayetler vardır. 

Bir grup insan, ”Ey Muhammed! Biz Rabbimizi se-

viyoruz” deyince; Allahuteâlâ temelinde peygam-

bere ittiba olmayan mücerred bir sevginin hü-

kümsüz olduğunu beyan noktasında mealen 

şöyle buyurmuştur:

“(Rasulüm) De ki: Allah’ı seviyorsanız bana 

uyun ki karşılığında Allah da sizi sevsin ve günah-

larınızı affetsin.(Âl-i İmrân, 3/31)”

“Allah Rasulü’ne (s.a.v) ittiba, ilahi sevgiye na-

iliyete; muhalefet ise azaba sebep olur. İnsanların 

ilahi merhamete nail olmaları gibi, cennete girme-

leri de Allah Azze ve Celle’ye itaatin yanında Allah 

Rasulü’ne(s.a.v) itaate bağlanmıştır.(Âl-i İmrân, 

3/132; Nisâ, 4/13)”

Allah Rasulü’ne(s.a.v) itaati emreden her 

ayetten sonra şu hakikati tekrar etmeli:”Mademki 

sünnetin ilahi koruma bağlamında olmadığını sa-

vunuyorlar, bu durumda bugün aramızda Sünnet-

i Seniyyesi ile yaşayan Peygamber’e nasıl itaat edi-

leceği sorusuna da fasid tevillere gitmeden cevap 

versinler.”

KUR'AN

MÜSLÜMANLIĞI DEĞİL

YAKAN MÜSLÜMANLIĞI
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Hazreti Allah’a zatının, sıfatının, esmaının, efali-

nin hudutsuzluğunca şükreder; bağışlanmayı dile-

rim. Salat ve selamların en güzeli varlığın, eşya ve 

hadiselerin biricik gayesi ve ufuk çizgisi Hazreti Pey-

gamberimizin (s.a.v) üzerine, pak ehl-i beyti ve as-

habının üzerlerine olsun. Bismillahirrahmanirra-

him.

İslam ile olan kavgası, Kur’an-ı Kerim’in batıdan 

doğuya ve güneyden kuzeye topyekun sistemleri, 

ideolojileri kubur faresine eş bir madde veyahut fi-

kirsizlik üzerine bina edilmiş mücerred bir fikir ser-

zenişlerinin bütününü tehdit eden, operatör neşteri 

zaviyesinden dürtükleyen ve hasta beyinlere hük-

meden hüviyetinin menbaından beliren, hassaların 

hassasına savaş açmış hastaların hastası!

Biz biliyoruz ki sen Kur’an-ı Kerim’i bu hüviyetin-

den koparmak ve bunu kendi kitaplarınıza yaptığı-

nız tahrif nevinden direkt olarak değil de tahrifiniz-

den önceki mübarekliğiyle o kitapların açıklayıcısı, 

mübeyyini olan Peygamberlere yaptığınızı, atası 

Hazreti Adem’in(a.s) dualarında hürmetine yalvar-

dığı torunu ve kardeşim buyurduğu babasız hak 

Peygamber olan Hazreti İsa’nın(a.s) ümmeti olma-

yı arzuladığı; topyekun varlığın, zamanın, mekanın 

ve bizim Peygamberimiz olan Resulü Ekrem ve Ne-

biyyi Muhterem Sallalahu Teala Aleyhi Ve Sellem 

Efendimiz’e yapmak istiyorsunuz! 

Buna Bedir’de, Uhud’da, Taif’de muvaffak ola-

madınız da şimdi Paris’ten, Londra’dan, Washing-

ton’dan mı mana bulandırıyorsunuz? 

Ele gelmez maddesiyle tutup koparamadığınız 

İslam nurunu şimdi nur kaynağından mı bozacak-

sınız? 

Bu her türlü küfür galeyanınıza göz önünde 

John, Hans ve Ebu Cehil adınızla kalkışmıyorsunuz 

da bizden Mustafa, Mehmet, Abdülaziz, Caner gibi 

müstear isimlik çaplar tutarak mı billurlaştırıyorsu-

nuz?

Cevaplarınız evet, biliyoruz, işte bu sebeple bir 

zamanlar bu vatandan zımparalarla kazınmaya ça-

lışılan hakiki ve derin Müslümanlar namına yazıyor, 

konuşuyor, gerçek ve derin Müslümanın kali sussa 

hali İslam’ı konuşur diyalektiğince edalarımızı takı-

nıyor ve topyekun haykırıyoruz! 

Biz! (Ehli Sünnet Vel Cemaat akidesine sımsıkı 

bağlı olanlar) Kalpleri asırlar öncesinden tuğralan-

mış “dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evi-

nin, kininin, öcünün davacısı” nesilleriz! Rasulullah 

efendimizin sünneti seniyyesine sımsıkı sarılma-

nın, O’na (s.a.v) sarıldığı nisbette sarılana sarılma-

nın feyzi ilahiye muhataplığının mazhariyeti şu-

urunda olan biz! Sana göz açtırmamanın davasın-

da, mutlak fikirden mülhem bir zerre fikri ünsiyet 

belirtmeyen çiyan başını ezmenin talipliğindeyiz! 

Allah’ın nurunu tamamlayacağının garantisinde 

biz, bu garantiye güvenip sırtını dayamanın değil 

kalemle yumruk arasında idmanın Müslümanları-

yız! Bu davanın mayasıyla yoğrulmuş olmaklığın, 

yalnız zaferde müşahede etmek değil, seferde de 

mücahede etmenin davasındayız!

Oğuzhan TETİK



Sahâbe Efendilerimizin 

Sünnet Hassasiyeti 

Allah Rasûlü’nün (s.a.v) Hadis-i Şeriflerini hi-

maye edebilmek için ilk rıhleleri Sahâbe Efendile-

rimiz başlatmıştı. Bu çerçevede Cabir b. Abdullah 

Hazretleri (r.a), tek bir hadisi almak için Medine’ye 

bir aylık mesafede olan Şam’a Abdullah b. 

Üneys’e gitti. İbn Hacer, sahâbenin hadis muhafa-

zasının kanıtlarından olan Cabir Hazretlerinin bu 

rıhlesini kıymetlendirirken şöyle der: ”Cabir b. Ab-

dullah’ın, Abdullah b. Üneys’ten kendisine rivayet 

edilen hadisle iktifa etmeyip onu bizzat Abdullah 

b. Üneys’ten dinlemek için kalkıp Şam’a gitmesi, 

sahabenin âlî isnada verdiği önemi gösterir.” Bu 

noktada Ebu’l- Âliye de şöyle der: ”Biz Allah Rasû-

lü’nün(s.a.v) ashâbından nakledilen hadisleri din-

ler, buna razı olmayıp kalkar onlara gider, bizzat 

hadisi kendilerinden alırdık. Münferit olarak ya da 

cemaat halinde hadisleri müzakere eder; bu şekil-

de unutmaya engel olurduk.”

Sünnet düşmanlarının odağındaki Sahabe 

Efendimiz Ebu Hureyre de(r.a) geceyi üçe böler; 

üçte birinde namaz kılar, üçte birinde uyur, üçte bi-

rinde de Allah Rasûlü’nün(s.a.v) hadislerini okur-

du. Sahâbe, tabiûna da, hadisleri muhafaza nok-

tasında kendi aralarında “müzakere” yapmayı 

önermiştir. Bu noktada Enes b. Malik Hazretle-

ri(r.a), talebelerine şöyle derdi:”Biz Allah Rasû-

lü’nün(s.a.v) huzurunda hadisi dinler, kalktığımız-

da da hıfz edene kadar onu tekrar ederdik.” Nite-

kim Atâ b. Ebî Rebah da İbn Abbas’ın konuyla ala-

kalı şöyle dediğini rivayet etmektedir: ”Benden bir 

hadis duyduğunuzda onu aranızda müzakere edi-

niz.” Sahâbenin hadis müzakeresi ve bu noktada-

ki telkinleri, tabiûn döneminde hadis halkalarının 

yaygınlaşmasına zemin hazırladı. Daha sonra ise 

hadisin sahihini zayıf ya da mevzusundan ayıran, 

sened-metin tahlili yapan muhaddisler geldi. Alla-

huteâlâ bir sevki ilahiyle Kur’an-ı Kerim gibi sün-

neti de muhafaza edecek bir neslin yetişmesi için 

vesileler halketti. 

Rivayet Sistemi 

İnsan hayatının tecessüsü haram olmasına 

rağmen muhaddisler, sahih hadisi zayıf ya da mev-

zusundan ayırabilmek için rivayet sistemi içerisin-

de yer alan her bir râvînin hayatını detaylı bir şe-

kilde incelemiş ve bu bağlamda on binlerce insan 

kayda geçmiştir. Bir halkada hadis rivayet edilir-

ken alana vâkıf olanlar rivayet zinciri içerisinde yer 

alan râvîleri tanır; hemen hepsi hakkında hükmü-

nü verebilirdi. Müctehid imamların ictihat halkala-

rında da muhaddisler yer alırdı.

Bazı sahabilerin bir rivayeti naklederken 

“Sanki şimdi Allah Rasûlüne(s.a.v) bakıyorum.” 

şeklinde ifadeler kullanması, hem hâdiseye ver-

dikleri önemi hem de hadis ilmine ayrıntısıyla 

vâkıf olduklarını gösterir.

Peki, sahabe efendilerimiz neden sünneti ko-

ruma noktasında olağanüstü bir gayret içerisinde 

olmuş, her gittiği yerde Allah Rasûlü’nden(s.a.v) 

bahsetmiştir? Çünkü Kur’an-ı Kerim pek çok âyet-i 

kerimede Allah Rasulü’ne(s.a.v) ittiba etmeyi em-

retmektedir. Allahuteâlâ’nın korunmayacak bir 

sünnete ittiba etmeye çağırması, sonra da hura-

felerle amel edenlerden bunun hesabını sorması 

adalet-i ilahîye sığmaz. Hangi Müslüman, Allahu-

teâlâ’ya böyle bir isnatta bulunabilir? Bu durumda 

Allah Rasûlüne(s.a.v) itaat etmeyi emreden her 

ayet sünnetin korunmuş olduğunu da ilan eder.

Kur’an-ı Kerim’de en fazla vurgulanan talimat-

lardan biri de Allah Rasulü’ne(s.a.v) itaattir. Pek 

çok sûrede bu hususu ihtiva eden ayetler vardır. 

Bir grup insan, ”Ey Muhammed! Biz Rabbimizi se-

viyoruz” deyince; Allahuteâlâ temelinde peygam-

bere ittiba olmayan mücerred bir sevginin hü-

kümsüz olduğunu beyan noktasında mealen 

şöyle buyurmuştur:

“(Rasulüm) De ki: Allah’ı seviyorsanız bana 

uyun ki karşılığında Allah da sizi sevsin ve günah-

larınızı affetsin.(Âl-i İmrân, 3/31)”

“Allah Rasulü’ne (s.a.v) ittiba, ilahi sevgiye na-

iliyete; muhalefet ise azaba sebep olur. İnsanların 

ilahi merhamete nail olmaları gibi, cennete girme-

leri de Allah Azze ve Celle’ye itaatin yanında Allah 

Rasulü’ne(s.a.v) itaate bağlanmıştır.(Âl-i İmrân, 

3/132; Nisâ, 4/13)”

Allah Rasulü’ne(s.a.v) itaati emreden her 

ayetten sonra şu hakikati tekrar etmeli:”Mademki 

sünnetin ilahi koruma bağlamında olmadığını sa-

vunuyorlar, bu durumda bugün aramızda Sünnet-

i Seniyyesi ile yaşayan Peygamber’e nasıl itaat edi-

leceği sorusuna da fasid tevillere gitmeden cevap 

versinler.”

KUR'AN
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Hazreti Allah’a zatının, sıfatının, esmaının, efali-

nin hudutsuzluğunca şükreder; bağışlanmayı dile-

rim. Salat ve selamların en güzeli varlığın, eşya ve 

hadiselerin biricik gayesi ve ufuk çizgisi Hazreti Pey-

gamberimizin (s.a.v) üzerine, pak ehl-i beyti ve as-

habının üzerlerine olsun. Bismillahirrahmanirra-

him.

İslam ile olan kavgası, Kur’an-ı Kerim’in batıdan 

doğuya ve güneyden kuzeye topyekun sistemleri, 

ideolojileri kubur faresine eş bir madde veyahut fi-

kirsizlik üzerine bina edilmiş mücerred bir fikir ser-

zenişlerinin bütününü tehdit eden, operatör neşteri 

zaviyesinden dürtükleyen ve hasta beyinlere hük-

meden hüviyetinin menbaından beliren, hassaların 

hassasına savaş açmış hastaların hastası!

Biz biliyoruz ki sen Kur’an-ı Kerim’i bu hüviyetin-

den koparmak ve bunu kendi kitaplarınıza yaptığı-

nız tahrif nevinden direkt olarak değil de tahrifiniz-

den önceki mübarekliğiyle o kitapların açıklayıcısı, 

mübeyyini olan Peygamberlere yaptığınızı, atası 

Hazreti Adem’in(a.s) dualarında hürmetine yalvar-

dığı torunu ve kardeşim buyurduğu babasız hak 

Peygamber olan Hazreti İsa’nın(a.s) ümmeti olma-

yı arzuladığı; topyekun varlığın, zamanın, mekanın 

ve bizim Peygamberimiz olan Resulü Ekrem ve Ne-

biyyi Muhterem Sallalahu Teala Aleyhi Ve Sellem 

Efendimiz’e yapmak istiyorsunuz! 

Buna Bedir’de, Uhud’da, Taif’de muvaffak ola-

madınız da şimdi Paris’ten, Londra’dan, Washing-

ton’dan mı mana bulandırıyorsunuz? 

Ele gelmez maddesiyle tutup koparamadığınız 

İslam nurunu şimdi nur kaynağından mı bozacak-

sınız? 

Bu her türlü küfür galeyanınıza göz önünde 

John, Hans ve Ebu Cehil adınızla kalkışmıyorsunuz 

da bizden Mustafa, Mehmet, Abdülaziz, Caner gibi 

müstear isimlik çaplar tutarak mı billurlaştırıyorsu-

nuz?

Cevaplarınız evet, biliyoruz, işte bu sebeple bir 

zamanlar bu vatandan zımparalarla kazınmaya ça-

lışılan hakiki ve derin Müslümanlar namına yazıyor, 

konuşuyor, gerçek ve derin Müslümanın kali sussa 

hali İslam’ı konuşur diyalektiğince edalarımızı takı-

nıyor ve topyekun haykırıyoruz! 

Biz! (Ehli Sünnet Vel Cemaat akidesine sımsıkı 

bağlı olanlar) Kalpleri asırlar öncesinden tuğralan-

mış “dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evi-

nin, kininin, öcünün davacısı” nesilleriz! Rasulullah 

efendimizin sünneti seniyyesine sımsıkı sarılma-

nın, O’na (s.a.v) sarıldığı nisbette sarılana sarılma-

nın feyzi ilahiye muhataplığının mazhariyeti şu-

urunda olan biz! Sana göz açtırmamanın davasın-

da, mutlak fikirden mülhem bir zerre fikri ünsiyet 

belirtmeyen çiyan başını ezmenin talipliğindeyiz! 

Allah’ın nurunu tamamlayacağının garantisinde 

biz, bu garantiye güvenip sırtını dayamanın değil 

kalemle yumruk arasında idmanın Müslümanları-

yız! Bu davanın mayasıyla yoğrulmuş olmaklığın, 

yalnız zaferde müşahede etmek değil, seferde de 

mücahede etmenin davasındayız!
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ğundan birini ortadan kaldırdı, diğerini küçük bir 

alanda yaşamaya mahkum etti. Peygamber’in 

izinde yürüyen sahabenin helak edilmemesi, bir 

musibetin onları dağıtmaması, Peygamber’den 

söz ve fiil planında sadır olan rivayetlerin vahiy ol-

duğunun delilidir. Aksi takdirde Allahuteâlâ, sün-

netin sahibi olan Efendimiz’i(s.a.v) ve O’na(s.a.v) 

iktida eden sahâbeyi(r.a) helak ederdi.

Kur’an-ı Kerim (miras gibi birkaç husus dışın-

da) ahkamı ana hatlarıyla belirledi. Tafsilatı ise 

Kur’an’ı beyan etme vazifesi kendisine verilen 

(Nahl, 16/44) Allah Rasulü’ne(s.a.v) bıraktı. Mü-

minlere de O’na itaat etmeyi emretti.

Sünnet-i Seniyye, Kur’an-ı Kerim’in vahyedil-

mesiyle başlar. Allah Rasûlü’nün(s.a.v) Medine-i 

Münevvere’de on altı ay Mescid-i Aksa’ya doğru 

namaz kılması, arzu etmesine rağmen yüzünü 

Kabe’ye çevirememesi(Bakara, 2/144) Beyt-i Mak-

dis’i kendi arzusuyla kıble yapmadığını göster-

mektedir. Zira aksi olsaydı vahiy beklemez, 

Kabe’ye dönerdi. Fakat dönmedi, bekledi. Kur’an-ı 

Kerim’de Beyt-i Makdis’e doğru namaz kılmayı em-

reden bir ayet olmadığına, Müslümanlar Kabe’yi is-

temelerine rağmen âyet gelmediğinden dolayı 

Kudüs’e doğru namaz kılmaya devam ettiklerine 

göre demek ki Kudüs’e yönelmelerini emreden 

Kur’an haricinde bir nass var. Bu nass da Kur’an-ı 

Kerim’de olmadığına göre Allah Rasulü’ne(s.a.v) 

gelen buyruklar, bir “Vahy-i Metluv” dediğimiz 

Kur’an-ı Kerim, bir de “Vahy-i Gayr-i Metluv” dedi-

ğimiz Sünnet diye iki şekilde anlaşılmalıdır.

Yine bir örnek olarak Benû Nadîr Gazvesi’ni ele 

alalım. Benû Nadîr kabilesi kuşatılıp askeri önlem 

gereği ağaçlar kesilince Yahudi ve münafıkların 

menfi propagandası üzerine Allahuteala ağaçların 

kendi izniyle kesildiğini haber vermiştir. Lakin 

Kur’an’da böyle bir izne delalet eden bir ayet yok-

tur. Bu durum da göstermektedir ki Allah Rasu-

lü(s.a.v) vahy-i metlüv dışında ayrı bir kanaldan 

da Rabbinden vahiy almaktaydı.

Allah Rasulü’nün(s.a.v) sünnetinin “vahiy” ol-

duğunu beyan eden Kur’an-ı Kerim O’na(s.a.v) ita-

atten yüz çevirmeyi de küfür olarak nitelemekte-

dir.(Âl-i İmran, 3/32)

Kur’an-ı Kerim çok sayıda âyette Allah Rasu-

lü’ne(s.a.v) ittibayı emretmekte, O’na(s.a.v) mu-

halefeti “küfür” olarak nitelemekte ve kulların ilahi 

muhabbete muhatap olabilmelerinin yolunun da 

Efendimiz’e ittiba olduğunu beyan etmektedir. 

Bugün Allah Rasulü cismen aramızda olmadığına, 

Kur’an’ın ayetleri de bütün zaman ve mekanı ku-

şattığına göre insanlar Allah Rasulü’ne(s.a.v) itaat 

emrini, O’nun(s.a.v) sünnetiyle amel ederek yeri-

ne getirecektir. Kur’an-ı Kerim’in, Sünnet-i Seniy-

ye ışığında anlaşılmasını “uydurulan din” olarak 

gören ve sünnetin Kur’an-ı Kerim gibi korunduğu 

hakikatini reddedenler bu halleriyle hâşâ Allah’ın, 

Rasulü’ne itaati emreden ayetlerinin Müslümanla-

rı sahihi mevzuundan ayrılamayan hurafeler mec-

muası olan sünnete uymayı emrettiğini savun-

maktadırlar ve bu halleriyle Allahuteâlâ’ya iftira 

atmak noktasından da küfürdedirler.

Kur’an-ı Kerim son devirde din tahrifinde tarih 

kıstasından da kıskaca alınmak istendiyse de dil-

lere pelesenk olmuşluğuyla da yalan değildir ki 

bin yıllık inancımızın hülasasında böyle bir kılçığın 

barınamaz olduğu muhakkaktır ve kendine mürid 

toplamanın yanında emir aldıkları mercilere de ya-

lanmak zaviyesinden bir gaseyan olduğunu he-

mencecik belli etmiştir ve İslam âlemi bu zokayı 

da yutmamış, bin yıllık Ehl-i Sünnet inancına halel 

getirmemiş, tarihsellik martavalına koz kaptırma-

mıştır. Bu muhteva üzere her bir ayet zaman ve 

mekan üstü hakikatleri içerdiğine, Allah Rasu-

lü(s.a.v) cismen aramızda olmadığı halde şu 

kadar âyet-i kerime ümmeti peygambere itaat et-

meye çağırdığına, aksi bir halin “küfür” olduğu ic-

maya medâr olduğuna göre, “Rasule itaat ediniz.” 

şeklindeki âyet-i kerimelerin tek bir izahı olur ki o 

da Sünnet-i Seniyye’nin vahiy kabul edilmesidir.

Allahuteâlâ, kitabının murad-ı ilahî çerçevesin-

de anlaşılmasını temin için O’nun mübeyyini olan 

Rasulü’nün(s.a.v) sünnetini de muhafaza etti. 

Aksi bir durum Kur’an’ın hâşâ uydurulmuş hadis-

lere ittibayı emrettiğini iddia etmek olur ki bu da 

söyleyen için felakettir!

Baki selam ve muhabbetlerimle, kalın Ehl-i 

Sünnet’te…
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Kur’an-ı Kerim’in Allah Rasulü’ne(s.a.v) itaati, 

Allah’a(c.c) itaatle aynı cümlede ve birini diğerine 

atfederek vermesinden ikisinin de farklı şeyler ol-

duğu dolayısıyla Peygamber’in tebliğ ettiği Kur’an 

gibi, sünnetinin de esas alınması gerektiği anlaşılır. 

Mademki Allah Rasulü(s.a.v) Rabbinden(c.c) aldık-

larını tebliğ ediyor, o halde getirdiği de, bildirdiği de 

Rabbi’ni(c.c) razı edecek hakikatler bağlamında de-

ğerlendirilir. Bu durum Allah Rasulü’ne(s.a.v) itaat 

etmeyi, Allahuteala’ya itaat etme seviyesine çıkarır. 

Zira “Kim Rasule itaat ederse muhakkak ki Allah’a 

itaat etmiş olur.”(Nisâ,4/80) buyrulmaktadır.

Şeriat Allah Rasulünün sünnetiyle kaim oldu-

ğundan, Müslümanlar aralarında hükmetmek için 

Allah’a ve Rasulü’ne çağrıldıklarında “İşittik ve itaat 

ettik.”(Nûr, 24/51) derler. 

Nitekim ulemâ sünnetin; Kur’an’ın mücmelini 

açıklayan, mutlakını takyid eden, nazmını tahsis 

eden, umumiyet ifade eden yönü yanında, hükmü 

Kur’an-ı Kerim’de beyan edilmeyen mevzularda 

müstakil olarak hüküm koyan bir kaynak olduğunu 

belirtmiştir.

Namazların hangi vakitlerde, kaçar rek’at ve 

nasıl kılınacağı, hangi rükünlerde nelerin okunaca-

ğı, orucun nasıl tutulacağı, zekâtın hangi mallardan 

ve ne kadar verileceği, haccın nasıl yapılacağı gibi 

hususlar Kur’an’da olmadığından Allah Rasu-

lü’nün(s.a.v) sünnetiyle beyan edilmiştir. Fıkıh ki-

taplarında yer alan hükümlerin önemli bir bölümü-

nün çözümüne hadisler üzerinden ulaşılmıştır. Sün-

net aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’de yer almayan 

pek çok meselenin hükmünü de belirtmiştir. 

Allah Rasulü’ne(s.a.v) muhalefet etmeyi yasak-

layan âyetlerde, Peygamber’e rağmen bir 

İslam’dan bahsetmenin dünyada sapıklığa, ahiret-

te ise cehenneme girmeye sebep olduğunu belirt-

mektedir: “Allah ve Rasulü bir meselede hüküm ver-

diğinde, inanmış bir erkek ve kadın için o meseleyi 

kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim 

Allah ve Rasulü’ne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa 

düşmüş olur.” (Ahzâb, 33/36) Kur’an-ı Kerim’i 

Allah’ın muradı yerine, insanın hevası çerçevesinde 

anlamanın yolu sünnetin sistem dışına itilmesiyle 

açılacağından, Efendimiz’in sünnetine isyan, sapık-

lık bağlamında zikredildi ve Allah Rasulü’ne(s.a.v) 

başkaldırı aynısıyla Allah’a(c.c) başkaldırı olarak tav-

sif edildi. İhtilaf edilen bir hususta Allah Rasu-

lü’nü(s.a.v) hakem yapmayanların Müslüman ola-

rak kabul edilemeyeceği belirtildi.(Nisâ, 4/65)

Sünnet Vahiy Değildir İddiası

Mealciler, Sünnet-i Seniyye’nin vahiy değil, 

Allah Rasulü’ne(s.a.v) yalan yanlış olarak isnad edi-

len bir takım sözler olduğunu iddia etmektedir. Bu 

noktada Türkiye’deki mealcilerin firavunlarından 

olan Kuraniyyun hareketinin Hindistan’dan bitme 

sözcüsü Çekrâlâvi de, “Biz yalnızca Allah’ın indirdi-

ği Kur’an’a ittiba ile sorumluyuz. Bazı hadislerin 

kat’i bir şekilde Peygamber’e ulaştığı farz edilse de 

yine bağlayıcı olmazlar. Çünkü hiçbiri Allah’tan 

gelen vahiy değildir.” der. Eğer bu hezeyanı cevap 

vermeyecek kadar gereksiz görür de neyse bu fa-

reler ümmetin suyunu buladırıyor diye aziz bir ga-

yeyle cevap verecek olursanız şöyle diyebilirsiniz: 

Kur’an-ı Kerim’i insanlara Allah Rasulü(s.a.v) teb-

liğ etti, O(s.a.v) açıkladı, O(s.a.v) hayata taşıdı. Al-

lahuteâlâ neyi, nasıl emrettiyse O’da(s.a.v), o şe-

kilde ve o surette beyan etti. Muhal farz… Aksi du-

rumda olacakları Kur’an-ı Kerim şöyle beyan et-

mektedir: ”Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler 

uydurmuş olsaydı, elbette O’nu kıskıvrak yakalar-

dık. Sonra da O’nun can damarını koparırdık. Hiç-

biriniz buna mani olamazdınız.”(Hâkka, 69/44-47) 

Bu âyeti tebliğ eden bir peygamberin helal-haram 

koyma yetkisi olmasaydı, helal ve haramlara dair 

koyduğu ölçülerden dolayı hayatta kalamazdı. 

Lakin bu noktada bir derdest etme hali olmadığına 

göre Allah Rasulü’nün(s.a.v) bütün ameliyelerini 

şer’i ölçüler çerçevesinde yaptığı ortaya çıkar. 

Âyete göre Peygamber-i Ekber’in(s.a.v) din adına 

konuştuğu her şey Allahuteala’nın muradına 

uygun olmalıdır. Bu da ancak Allah’ın(c.c), Rasu-

lü’ne(s.a.v) bildirmesiyle mümkündür. Bu durum-

da doğrudan dine taaluk eden sünnet de vahiydir. 

Zira sahâbe ve sonraki kuşaklar da sünneti vahiy 

kabul etmiştir. Eğer sünnet vahiy olmasaydı 

–hâşâ- Allah’a rağmen konuşan bir peygambere it-

tiba ettiklerinden dolayı sahâbe Allah’ın kitabında 

övülmezdi.(Fetih, 48/10)

Sahabe hem Kur’an’ı anlama noktasında hem 

de sâir hususlarda sünnetin sahibine iktida ettiğin-

den ayet-i kerimelere muhatap olma noktasında 

büyük mesafeler aldı. Dünya düzenini değiştirdi, 

Hakk’ı hakim kıldı. Devrin iki büyük imparatorlu-



ğundan birini ortadan kaldırdı, diğerini küçük bir 

alanda yaşamaya mahkum etti. Peygamber’in 

izinde yürüyen sahabenin helak edilmemesi, bir 

musibetin onları dağıtmaması, Peygamber’den 

söz ve fiil planında sadır olan rivayetlerin vahiy ol-

duğunun delilidir. Aksi takdirde Allahuteâlâ, sün-

netin sahibi olan Efendimiz’i(s.a.v) ve O’na(s.a.v) 

iktida eden sahâbeyi(r.a) helak ederdi.

Kur’an-ı Kerim (miras gibi birkaç husus dışın-

da) ahkamı ana hatlarıyla belirledi. Tafsilatı ise 

Kur’an’ı beyan etme vazifesi kendisine verilen 

(Nahl, 16/44) Allah Rasulü’ne(s.a.v) bıraktı. Mü-

minlere de O’na itaat etmeyi emretti.

Sünnet-i Seniyye, Kur’an-ı Kerim’in vahyedil-

mesiyle başlar. Allah Rasûlü’nün(s.a.v) Medine-i 

Münevvere’de on altı ay Mescid-i Aksa’ya doğru 

namaz kılması, arzu etmesine rağmen yüzünü 

Kabe’ye çevirememesi(Bakara, 2/144) Beyt-i Mak-

dis’i kendi arzusuyla kıble yapmadığını göster-

mektedir. Zira aksi olsaydı vahiy beklemez, 

Kabe’ye dönerdi. Fakat dönmedi, bekledi. Kur’an-ı 

Kerim’de Beyt-i Makdis’e doğru namaz kılmayı em-

reden bir ayet olmadığına, Müslümanlar Kabe’yi is-

temelerine rağmen âyet gelmediğinden dolayı 

Kudüs’e doğru namaz kılmaya devam ettiklerine 

göre demek ki Kudüs’e yönelmelerini emreden 

Kur’an haricinde bir nass var. Bu nass da Kur’an-ı 

Kerim’de olmadığına göre Allah Rasulü’ne(s.a.v) 

gelen buyruklar, bir “Vahy-i Metluv” dediğimiz 

Kur’an-ı Kerim, bir de “Vahy-i Gayr-i Metluv” dedi-

ğimiz Sünnet diye iki şekilde anlaşılmalıdır.

Yine bir örnek olarak Benû Nadîr Gazvesi’ni ele 

alalım. Benû Nadîr kabilesi kuşatılıp askeri önlem 

gereği ağaçlar kesilince Yahudi ve münafıkların 

menfi propagandası üzerine Allahuteala ağaçların 

kendi izniyle kesildiğini haber vermiştir. Lakin 

Kur’an’da böyle bir izne delalet eden bir ayet yok-

tur. Bu durum da göstermektedir ki Allah Rasu-

lü(s.a.v) vahy-i metlüv dışında ayrı bir kanaldan 

da Rabbinden vahiy almaktaydı.

Allah Rasulü’nün(s.a.v) sünnetinin “vahiy” ol-

duğunu beyan eden Kur’an-ı Kerim O’na(s.a.v) ita-

atten yüz çevirmeyi de küfür olarak nitelemekte-

dir.(Âl-i İmran, 3/32)

Kur’an-ı Kerim çok sayıda âyette Allah Rasu-

lü’ne(s.a.v) ittibayı emretmekte, O’na(s.a.v) mu-

halefeti “küfür” olarak nitelemekte ve kulların ilahi 

muhabbete muhatap olabilmelerinin yolunun da 

Efendimiz’e ittiba olduğunu beyan etmektedir. 

Bugün Allah Rasulü cismen aramızda olmadığına, 

Kur’an’ın ayetleri de bütün zaman ve mekanı ku-

şattığına göre insanlar Allah Rasulü’ne(s.a.v) itaat 

emrini, O’nun(s.a.v) sünnetiyle amel ederek yeri-

ne getirecektir. Kur’an-ı Kerim’in, Sünnet-i Seniy-

ye ışığında anlaşılmasını “uydurulan din” olarak 

gören ve sünnetin Kur’an-ı Kerim gibi korunduğu 

hakikatini reddedenler bu halleriyle hâşâ Allah’ın, 

Rasulü’ne itaati emreden ayetlerinin Müslümanla-

rı sahihi mevzuundan ayrılamayan hurafeler mec-

muası olan sünnete uymayı emrettiğini savun-

maktadırlar ve bu halleriyle Allahuteâlâ’ya iftira 

atmak noktasından da küfürdedirler.

Kur’an-ı Kerim son devirde din tahrifinde tarih 

kıstasından da kıskaca alınmak istendiyse de dil-

lere pelesenk olmuşluğuyla da yalan değildir ki 

bin yıllık inancımızın hülasasında böyle bir kılçığın 

barınamaz olduğu muhakkaktır ve kendine mürid 

toplamanın yanında emir aldıkları mercilere de ya-

lanmak zaviyesinden bir gaseyan olduğunu he-

mencecik belli etmiştir ve İslam âlemi bu zokayı 

da yutmamış, bin yıllık Ehl-i Sünnet inancına halel 

getirmemiş, tarihsellik martavalına koz kaptırma-

mıştır. Bu muhteva üzere her bir ayet zaman ve 

mekan üstü hakikatleri içerdiğine, Allah Rasu-

lü(s.a.v) cismen aramızda olmadığı halde şu 

kadar âyet-i kerime ümmeti peygambere itaat et-

meye çağırdığına, aksi bir halin “küfür” olduğu ic-

maya medâr olduğuna göre, “Rasule itaat ediniz.” 

şeklindeki âyet-i kerimelerin tek bir izahı olur ki o 

da Sünnet-i Seniyye’nin vahiy kabul edilmesidir.

Allahuteâlâ, kitabının murad-ı ilahî çerçevesin-

de anlaşılmasını temin için O’nun mübeyyini olan 

Rasulü’nün(s.a.v) sünnetini de muhafaza etti. 

Aksi bir durum Kur’an’ın hâşâ uydurulmuş hadis-

lere ittibayı emrettiğini iddia etmek olur ki bu da 

söyleyen için felakettir!

Baki selam ve muhabbetlerimle, kalın Ehl-i 

Sünnet’te…
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Kur’an-ı Kerim’in Allah Rasulü’ne(s.a.v) itaati, 

Allah’a(c.c) itaatle aynı cümlede ve birini diğerine 

atfederek vermesinden ikisinin de farklı şeyler ol-

duğu dolayısıyla Peygamber’in tebliğ ettiği Kur’an 

gibi, sünnetinin de esas alınması gerektiği anlaşılır. 

Mademki Allah Rasulü(s.a.v) Rabbinden(c.c) aldık-

larını tebliğ ediyor, o halde getirdiği de, bildirdiği de 

Rabbi’ni(c.c) razı edecek hakikatler bağlamında de-

ğerlendirilir. Bu durum Allah Rasulü’ne(s.a.v) itaat 

etmeyi, Allahuteala’ya itaat etme seviyesine çıkarır. 

Zira “Kim Rasule itaat ederse muhakkak ki Allah’a 

itaat etmiş olur.”(Nisâ,4/80) buyrulmaktadır.

Şeriat Allah Rasulünün sünnetiyle kaim oldu-

ğundan, Müslümanlar aralarında hükmetmek için 

Allah’a ve Rasulü’ne çağrıldıklarında “İşittik ve itaat 

ettik.”(Nûr, 24/51) derler. 

Nitekim ulemâ sünnetin; Kur’an’ın mücmelini 

açıklayan, mutlakını takyid eden, nazmını tahsis 

eden, umumiyet ifade eden yönü yanında, hükmü 

Kur’an-ı Kerim’de beyan edilmeyen mevzularda 

müstakil olarak hüküm koyan bir kaynak olduğunu 

belirtmiştir.

Namazların hangi vakitlerde, kaçar rek’at ve 

nasıl kılınacağı, hangi rükünlerde nelerin okunaca-

ğı, orucun nasıl tutulacağı, zekâtın hangi mallardan 

ve ne kadar verileceği, haccın nasıl yapılacağı gibi 

hususlar Kur’an’da olmadığından Allah Rasu-

lü’nün(s.a.v) sünnetiyle beyan edilmiştir. Fıkıh ki-

taplarında yer alan hükümlerin önemli bir bölümü-

nün çözümüne hadisler üzerinden ulaşılmıştır. Sün-

net aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’de yer almayan 

pek çok meselenin hükmünü de belirtmiştir. 

Allah Rasulü’ne(s.a.v) muhalefet etmeyi yasak-

layan âyetlerde, Peygamber’e rağmen bir 

İslam’dan bahsetmenin dünyada sapıklığa, ahiret-

te ise cehenneme girmeye sebep olduğunu belirt-

mektedir: “Allah ve Rasulü bir meselede hüküm ver-

diğinde, inanmış bir erkek ve kadın için o meseleyi 

kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim 

Allah ve Rasulü’ne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa 

düşmüş olur.” (Ahzâb, 33/36) Kur’an-ı Kerim’i 

Allah’ın muradı yerine, insanın hevası çerçevesinde 

anlamanın yolu sünnetin sistem dışına itilmesiyle 

açılacağından, Efendimiz’in sünnetine isyan, sapık-

lık bağlamında zikredildi ve Allah Rasulü’ne(s.a.v) 

başkaldırı aynısıyla Allah’a(c.c) başkaldırı olarak tav-

sif edildi. İhtilaf edilen bir hususta Allah Rasu-

lü’nü(s.a.v) hakem yapmayanların Müslüman ola-

rak kabul edilemeyeceği belirtildi.(Nisâ, 4/65)

Sünnet Vahiy Değildir İddiası

Mealciler, Sünnet-i Seniyye’nin vahiy değil, 

Allah Rasulü’ne(s.a.v) yalan yanlış olarak isnad edi-

len bir takım sözler olduğunu iddia etmektedir. Bu 

noktada Türkiye’deki mealcilerin firavunlarından 

olan Kuraniyyun hareketinin Hindistan’dan bitme 

sözcüsü Çekrâlâvi de, “Biz yalnızca Allah’ın indirdi-

ği Kur’an’a ittiba ile sorumluyuz. Bazı hadislerin 

kat’i bir şekilde Peygamber’e ulaştığı farz edilse de 

yine bağlayıcı olmazlar. Çünkü hiçbiri Allah’tan 

gelen vahiy değildir.” der. Eğer bu hezeyanı cevap 

vermeyecek kadar gereksiz görür de neyse bu fa-

reler ümmetin suyunu buladırıyor diye aziz bir ga-

yeyle cevap verecek olursanız şöyle diyebilirsiniz: 

Kur’an-ı Kerim’i insanlara Allah Rasulü(s.a.v) teb-

liğ etti, O(s.a.v) açıkladı, O(s.a.v) hayata taşıdı. Al-

lahuteâlâ neyi, nasıl emrettiyse O’da(s.a.v), o şe-

kilde ve o surette beyan etti. Muhal farz… Aksi du-

rumda olacakları Kur’an-ı Kerim şöyle beyan et-

mektedir: ”Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler 

uydurmuş olsaydı, elbette O’nu kıskıvrak yakalar-

dık. Sonra da O’nun can damarını koparırdık. Hiç-

biriniz buna mani olamazdınız.”(Hâkka, 69/44-47) 

Bu âyeti tebliğ eden bir peygamberin helal-haram 

koyma yetkisi olmasaydı, helal ve haramlara dair 

koyduğu ölçülerden dolayı hayatta kalamazdı. 

Lakin bu noktada bir derdest etme hali olmadığına 

göre Allah Rasulü’nün(s.a.v) bütün ameliyelerini 

şer’i ölçüler çerçevesinde yaptığı ortaya çıkar. 

Âyete göre Peygamber-i Ekber’in(s.a.v) din adına 

konuştuğu her şey Allahuteala’nın muradına 

uygun olmalıdır. Bu da ancak Allah’ın(c.c), Rasu-

lü’ne(s.a.v) bildirmesiyle mümkündür. Bu durum-

da doğrudan dine taaluk eden sünnet de vahiydir. 

Zira sahâbe ve sonraki kuşaklar da sünneti vahiy 

kabul etmiştir. Eğer sünnet vahiy olmasaydı 

–hâşâ- Allah’a rağmen konuşan bir peygambere it-

tiba ettiklerinden dolayı sahâbe Allah’ın kitabında 

övülmezdi.(Fetih, 48/10)

Sahabe hem Kur’an’ı anlama noktasında hem 

de sâir hususlarda sünnetin sahibine iktida ettiğin-

den ayet-i kerimelere muhatap olma noktasında 

büyük mesafeler aldı. Dünya düzenini değiştirdi, 

Hakk’ı hakim kıldı. Devrin iki büyük imparatorlu-



maalesef sağlıklı ve ortaklaşa kabule mazhar 

olmuş bir dini anlayış ve kültüre sahip olmadığı 

dönemi teşkil etmektedir.

İslam dünyası geleneksel anlamda “kitap, sün-

net, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukaha” ölçüleri için-

de anlaşılmış ve dinin hayata dâhil edilerek Müs-

lümanların karşı karşıya kaldığı problemleri çöz-

mede işlevsel olan bütünlüklü bir İslam anlayışı 

kalmamıştır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. İlk ve 

en önemli sosyolojik sebep, yaşadığımız dünya 

ve her an karşılaşmakta olduğumuz durumların 

hızla değişmesidir. Değişen dünya karşısında, el-

bette, değişmeyen tepkiler vermek, geleneksel 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat sınırları içinde kalarak 

üstesinden gelinebilecek durumların ötesinde, 

yeni bir durumla karşı yüz yüzeyiz demektir. İşte 

tam bu yüzden, kitap dediğimiz zaman Kur’an’ın 

nasıl anlaşılması ve yorumlanması gerektiği hu-

susunda, ilk dönemde karşılaşıldığı gibi, farklı 

hatta kimi zaman birbiri ile çatışan görüşler mev-

cuttur. Sünnet dediğimiz zaman, Hz. Peygam-

ber’in (s.a.v) sünnetinin nasıl anlaşılması gerekti-

ği hususunda bir mutabakata ulaşılabilmiş değil-

dir. Hatta bu yüzden “Kur’an Müslümanlığı”, ‘ Ki-

tabi Din’ gibi, hem dinin, hem de insan-din ilişkisi-

nin sınırlarını daraltan anlayışlar ileri sürülmekte-

dir. Hadis-i Şerifler konusunda ise rivayetler 

kadar, telakkiler de muhteliftir. Hadis külliyatı, Kü-

tüp-ü tis’a, kütüp-ü sitte içinde gerçekten Hz. Pey-

gamber’e ait sözlerin bulunup bulunamayacağı 

tartışılmaktadır. İcma-ı Ümmet, modern dünyada 

İslam toplumlarının bilgi, tecrübe ve uygulama 

olarak mutabakata, yani icmaya vardığı nerede 

ise tek bir husus yoktur. Buna karşılık, oruç ve hac 

ibadeti dahil, birbirine aykırı onlarca uygulama sa-

yılabilir. Çünkü İslam toplumlarının öncelikle nasıl 

birbirinden farklı hayat tarzları yaşadıklarını göz 

önüne almamız yeterlidir. Kıyas-ı Fukaha konusu 

ise yaşanılan hayatın dışında kalan ve her türlü si-

yasi, sosyal ve iktisadi değişimleri içeriden, belli 

bir usul dâhilinde yani Müslümanların kendi dina-

mik, bilgi birikimi ve tecrübeleri ile değil, dışarının 

(batının) zorlamasıyla yaşayan ya da içerde yaşa-

nılan buhranın yarattığı trajedik yansımaları aşa-

mayan ve kuşatıcı bir perspektifle bakamayan ki-

fayetsiz ilmiye sınıfıyla aşılmaya çalışılmaktadır. 

Zira artık hayatı yapanla hukuku yapan aynı in-

sanlar olmaktan çıktığı için vermeye çalıştıkları fet-

vaların hayat ve Müslümanlar nezdinde tam bir 

karşılığı bulunmamaktadır. Karşı karşıya kalınan 

dünya hakkında yapılan dini yorum ve açıklama-

lar, ya sadece belli durumları ve şartları meşrulaş-

tırmak için, ya da insanları hile-i şeriyeye ve de 

din dışı uygulamalara yöneltmektedir. Çünkü ve-

rilen fetvalarla yaşanılan hayatın arasındaki me-

safe ilim ve zihniyet olarak kapatmak mümkün gö-

zükmemektedir. Bu yüzden emr-i bil maruf biline-

mediği için, insanlar birbirlerine nehy-i anil mün-

keri tavsiye etmektedir. Nehy-i anil münkerin va-

racağı yer de fitne, nifak, zındık vesaire gibi çeşitli 
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İçinde yaşadığımız çağda İslam toplumları sos-

yal, iktisadi ve siyasi sorunları yanında, aynı za-

manda bunlara eşlik eden dini; itikadi, ameli, ahla-

ki ve muamelata dair önemli açmazlarla karşı kar-

şıyadır. Din kaynaklı sorunlar başta dini inanç, 

görüş ve düşüncelerin birbiriyle çatışması olmak 

üzere, dini hayatın çeşitli boyutlarıyla alakalı tavır, 

tutum ve davranışların birbirinden oldukça farklı-

laşması olarak ifade edilebilir. Örneğin, teorik se-

bepleri bir yana, somut yansımaları açısından ba-

kacak olursak en basitinden ramazan hilalinin tes-

pitinden para, kredi ve bankacılık işlemlerine; aile, 

eşler arası ve ebeveynlerle çocuklar arası ilişkilere, 

hatta gündelik hayatın pek çok alanına kadar farklı 

anlayış ve uygulamalardan kaynaklı sorunları mü-

şahede etmekteyiz. Halk arasında konuşulan, dini 

matbuat ve medyada egemen olan çeşitli tartışma 

konularına bakılırsa, Müslümanlar arasında sürekli 

değişen dünyada bütünlüklü bir dini anlayış, kav-

rayış, ifade ve davranış eksikliğinin bulunduğu aşi-

kârdır. Üstelik bunlara her geçen gün bir yenisi 

daha eklenerek toplumun dini anlamda tam anla-

mıyla kaotik ve çatışmalı bir ortama sürüklendiği 

gözlemlenmektedir.

Bahse konu olan din kaynaklı sorunlar, dine 

karşı mesafeli duran toplumsal kesimleri de ilgilen-

dirmekle beraber, daha çok dindar kesim ve grup-

lar arasındaki dini düşünce ve eylemlerdeki farklılık 

ve çeşitlilikle alakalıdır. Sorun, sadece demokratik 

bir toplumda temel hak ve özgürlükler bağlamında 

veya “dini çoğulculuk” anlayışı etrafında değerlen-

dirilecek bir sorun olmayıp aksine yarınlarda toplu-

mu birçok yönüyle sarsabilecek, yer yer şiddete va-

rabilecek belirtilere sahip çok yönlü ve çok değiş-

kenli bir yapı arz etmektedir. Eğer Müslümanların 

çoğunluğunun sağlıklı ve doğru olarak görülen, 

ortak bir din anlayışında buluş(a)maması duru-

munda Allah korusun, “insanlığın tecrübesinin 

suyun suya benzediği kadar benzerliği” yasası iş-

leyecek olursa, Müslümanlar çok çetin çatışma or-

tamlarına sürüklenebilirler. Gerek İslam dünyasın-

da halen yaşanmakta olan, gerek Batı’da yaşan-

mış din savaşları, gerekse Ortadoğu’da fiilen ya-

şanmakta olan mezhep/fırka savaşları ortadadır. 

Dolayısıyla evrensel bir bakış açısıyla söyleyecek 

olursak yeryüzündeki bütün savaşların sebebi din 

kaynaklıdır. Buna karşılık yeryüzündeki bütün 

barış, kardeşlik ve esenlik ortamlarını da dinlere 

borçluyuz. Burada tek değişen şey dinin anlaşıl-

ma, yorumlanma ve eyleme dönüştürülme biçi-

midir. Bir başka ifade ile önemli olan tek husus 

dinin müminleri tarafından nasıl anlaşıldığı, nasıl 

yorumlandığı ve yaşandığıdır. Dinlerden insan için 

hayatı bir kör düğüşüne çevirebilecek ve yeryüzü-

nü savaş alanına çevirecek bir çatışma ideolojisi 

üretilebildiği gibi, yine din sayesinde insanın ken-

disini, dış dünyayı ve olayları anlamlandıran bir 

barış ve huzur düzeni de kurulabilir. Bu iki durum 

bir ihtimalden ziyade, doğrusu, bir vakıadır. Dinler 

insana kendisi ve âlem hakkında bir bakış sağlar. 

İnsanlar dinde kendi tabiatı ve varlığı ile kainattaki 

yeri hakkında anlamlı bir açıklama bulur. Öyle ki in-

sanın zihnini meşgul eden dünyevi olay ve sorun-

lar kadar en soyut metafizik problemlerden yaşa-

nan hayata karşı pratik tavır alış ve davranış kural-

larına kadar her konuda din insanı aydınlatır, ona 

anlam ve ufuk kazandırır. Yukarıda söylenenler, 

dinin evrensel ölçekte bir medeniyet ulaşıp ulaş-

mamasına bağlı durumlardır. İslam dünyasının 

şimdiki hali yahut Türkiye özeli, Müslümanların 
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maalesef sağlıklı ve ortaklaşa kabule mazhar 

olmuş bir dini anlayış ve kültüre sahip olmadığı 

dönemi teşkil etmektedir.

İslam dünyası geleneksel anlamda “kitap, sün-
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hızla değişmesidir. Değişen dünya karşısında, el-

bette, değişmeyen tepkiler vermek, geleneksel 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat sınırları içinde kalarak 

üstesinden gelinebilecek durumların ötesinde, 

yeni bir durumla karşı yüz yüzeyiz demektir. İşte 

tam bu yüzden, kitap dediğimiz zaman Kur’an’ın 
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ber’in (s.a.v) sünnetinin nasıl anlaşılması gerekti-

ği hususunda bir mutabakata ulaşılabilmiş değil-

dir. Hatta bu yüzden “Kur’an Müslümanlığı”, ‘ Ki-
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bir usul dâhilinde yani Müslümanların kendi dina-

mik, bilgi birikimi ve tecrübeleri ile değil, dışarının 

(batının) zorlamasıyla yaşayan ya da içerde yaşa-

nılan buhranın yarattığı trajedik yansımaları aşa-

mayan ve kuşatıcı bir perspektifle bakamayan ki-

fayetsiz ilmiye sınıfıyla aşılmaya çalışılmaktadır. 
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şanmakta olan mezhep/fırka savaşları ortadadır. 
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borçluyuz. Burada tek değişen şey dinin anlaşıl-
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disini, dış dünyayı ve olayları anlamlandıran bir 

barış ve huzur düzeni de kurulabilir. Bu iki durum 

bir ihtimalden ziyade, doğrusu, bir vakıadır. Dinler 

insana kendisi ve âlem hakkında bir bakış sağlar. 

İnsanlar dinde kendi tabiatı ve varlığı ile kainattaki 
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aile, ekonomi, siyaset vs. ele alan eserlerin de, 

çoğu kez bahse konu olan din ve hayat ile bir irti-

batı bulunmamaktadır. Böylelikle tartışmalar, 

çoğu kere iman-küfür noktasında sıkışıp kalmak-

tadır. 

Oysa geleneksel ehli sünnet ve’l cemaat anla-

yışı “vasat bir ümmet” olma bilincini yaygınlaştı-

rarak ölçülü bir din ve itikad anlayışı ortaya koy-

muştur. Böylelikle bu ölçülü zihniyet veya din an-

layışı itikattan ibadete, siyasetten hukuka, eko-

nomiden sanata, aileden ahlaka, kısaca hayatın 

her alanına nüfuz ederek İslam dünyasının birliği 

asırlarca sağlanabilmiştir. Müslümanların birliği, 

dirliği bu anlayış çerçevesinde gerçekleşmiştir. De-

ğişen, yenilenen dünyada bazı yeni meseleler, 

yeni tartışma alanları mevcut ise de, yarınlarımız 

ancak böyle bir bakış açısı ile din ve dünyanın uyu-

munu sağlayan bir anlayışla güven altında ola-

caktır.

Zira Ehli Sünnet ve’l Cemaat’ kavramının ifade 

ettiği anlam, örneğin “ehl” sözcüğü Arapça’da bir 

yere, bir düşünceye, bir inanç ve görüşe ait olan 

insan topluluğunu ifade eder. “Sünnet” kavramı 

ise dini tebliğ, beyan ve temsil eden Hz. Peygam-

ber’in (s.a.v) temel inanç, ibadet ve muamelat ko-

nularında ortaya koyduğu anlayışı benimsemek 

ve kabul etmek demektir. “Cemaat” ise ashab-ı ki-

ramın din anlayışını benimseyen her devirdeki 

Müslümanların çoğunluğunu ima eden bir isim-

lendirmedir. Ehli Sünnet ve’l Cemaat, yukarıdaki 

kabuller anlamında sadece bir fırkanın, grubun 

adı değil içinde Maturidilik veEşarilik gibi aynı te-

melden beslenen bir çeşitliliği içinde barındıran 

üst bir zihniyetin genel adıdır. Bu anlamda Ehli 

Sünnet ve’l Cemaat, itikadi ve ameli konularda 

her türlü aşırılık ve ufuk darlığından uzak denge 

durumunu temsil eder. Ehli sünnet deyince, mu-

tedil Müslümanlar akla gelmelidir. mutedil olmak 

hem Allah’ın “vasat bir ümmet olma” emrini yeri-

ne getirmek, hem de Hz. Peygamber’in sünneti 

üzerine “işlerin iyisi, orta olanıdır” ilkesine tabi ol-

maktır.

Günümüz Müslümanlığını yeniden birleşti-

recek, bütünleştirecek altın prensipler Ehl-i Sün-

net ve’l Cemaatin evrensel düsturlarıdır:

“Kabe’yi kıble kabul edenleri küfürle itham et-

memek.”

“Fasık bile olsa inançlı olduktan sonra herke-

sin arkasında namaz kılmayı benimsemek.”

“Ameli imandan bir cüz saymamak.”

“Sahabeyi hayırla yâd etmek.”

Dar bir elbisenin insan vücudunu sıkması se-

bebiyle, bedenin rahat hareket etmesi ne kadar 

mümkün değilse, yetkinleşmemiş düşünce ve 

inançlar da insanlığa o derece yetersiz huzur ve 

güven telkin edebilir.

Son olarak şu hususu bir başka boyut veya bir 

tembih olarak zikredebiliriz; İran’ın temsil ettiği 

Şii, Suudi Arabistan’ın temsil ettiği Vahhabi din an-

layışları karşısında- ki İslam dünyasında iki ülke-

nin dini olarak oynadığı rol veya yıkım ortadadır- 

Türkiye’nin temsil ettiği din anlayışını tahkim ede-

bilmek için acilen aynı ortak dini cepheyi temsil 

eden Mısır ile arasındaki siyasi-diplomatik prob-

lemleri aşarak sağlıklı din anlayışını beslemek ve 

güçlendirmek gereklidir. 
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ithamlardan sonra insanların birbirini tekfir etme 

durumudur.

Günümüzde Müslümanlar arasında hemen her-

kesin Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerin farklı 

bakış açısı ve duruşlar üzerinden tefsir edilmesi, 

hadis külliyatında yer alan hadis-i şerifler üzerinde 

sahih-uydurma tartışmalarının yapılması, doğal 

olarak müminleri farklılıklar sebebiyle nihai anlam-

da birbirini tekfir etmeye kadar varan yaklaşım ve 

tavırlar sergilemesine sebep olmaktadır. Ayrıca si-

yasi ayrışmalar, dini gruplar arasında yaşanan geri-

limler, bize sağlıklı bir din ve dünya görüşünün ek-

sikliğini her geçen gün daha çok hissettirmektedir. 

Halbuki dini meseleleri çözecek olan dini tefekkür-

dür, siyasi tercihler değildir.

Bu durum bizlere İslam dünyasının miladi 12. 

yüzyılını hatırlatmaktadır. İslam dünyası bu yüzyıl-

da müthiş bir bölünmüşlük ve parçalanmışlık hali 

yaşamıştır. Müslümanlar yaşadıkları çağda yaşa-

nan sorunlara bağlı olarak, tıpkı bugünkü gibi, çok 

çeşitli fırka, mezhep ve kelami-felsefi görüşlere ay-

rıldığı için birlik ve bütünlük anlayışından mahrum 

bulunuyordu. Bütün farklılıkları asgariye indirmek, 

ümmet arasında başta itikat alanında olmak üzere 

birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla, İslam’ın bir 

din ve dünya görüşü olarak nasıl anlaşılması ge-

rektiğini büyük alimler, ifrat ve tefrite düşmeden or-

taya koymaya çalışıyordu. Dikkat edilirse o günün 

alimlerinin kaleme aldığı muhteşem eserler ve gö-

rüşler de dinin nasıl anlaşılması gerektiği hususları 

üzerinde duruyor, birleştirici olmanın gereklerini or-

taya koyuyor, birliğe olan ihtiyacı dile getiriyordu. 

Örneğin, “Kitabu-t Tevhid”, “Usulü-d Din”, “Seva-

du-l A’zam”, “el-İktisadfi’l-İ’tikad” gibi isimlendir-

melerle kuşatıcı, toparlayıcı bir üslup benimsiyor-

lardı. Tam bu noktada, bir soru akla gelebilir: 

“Acaba bugün o muhterem zevad gibi alimler var 

mıdır, yok mudur?” Akla gelen böyle bir soruya iki 

türlü cevap verilebilir kanaatindeyiz. Birincisi, son 

dönem düşünce tarihimizde “ulemadan aydına 

geçiş” önemli bir süreç ve tartışma konusudur. 

Ülema ve aydının beslendiği kaynak ve yaslandığı 

gelenek ayrı olduğu için, tıpkı mektep-medrese tar-

tışmalarında olduğu gibi, birbirini tamamlayama-

yan, hatta dışta bırakan iki ayrı kaynağı birleştire-

bilme yeteneği örselenmiş durumdadır. Ama kısa-

ca cevap vermek gerekirse, şahsen, tartışılabilir ol-

makla birlikte, bugünkü alim/aydın kadrosunun 

onların sahip olduğu yetkinliğe ve birleştiriciliğe 

sahip olduklarını düşünmüyoruz. Bunun sebebi, 

din ve dünyanın bilinmesi anlamında “etrafını 

camii, ağyarını mani” klasik ifadesinde karşılığını 

bulan kapsayıcı, kuşatıcı bir ufka ve bilgi genişliği-

ne sahip kadronun az oluşu ya da hiç olmayışıdır. 

İkincisi ise sosyal hadiselerin bir süreç içerisinde 

netleşmesi ve bunun öğrenilmesinin, kavranılma-

sının ve de hükme bağlanılmasının pratikte belli 

bir zaman almasıdır. Bu konuda sosyal bilimciler 

bir tür öğrenme-yenilenme ve inşa için yaklaşık 

300 yıllık bir süre gerektiğini ifade ederler. 

Esas konumuza dönersek, örneğin yukarıda 

geçen el-İktisad fi’l-İ’tikad’ adlı eseri kaleme alan 

İmam Gazali’dir. Eserinin mukaddimesinde Gaza-

li, din ve dünyanın bütünlüklü olarak kavranması 

ve oradan sağlıklı bir dünya görüşünün üretilmesi 

demek olan ehli sünnet ve’l cemaat kavrayışı için 

“menkul şeriat ile makul hak” (yani nakil ile bize 

ulaşan şeriat ve akıl ile doğruluğu bilinen hakikat) 

arasında uyumun yakalanması olarak zikreder. Bi-

lindiği gibi, kendi döneminde en çetrefilli tartışma 

konularının başında, bütünlüklü din ve dünya gö-

rüşüne ulaşmaya engel bir akıl-nakil çatışması gel-

mekteydi. Gazali, bu konuda şunları söyler: “Akıl 

her türlü afet ve incinmeden kurtulan göz gibidir. 

Kur’an da ışıkları varlık aleminin üzerine yayılan 

bir güneş gibidir. Onlardan biri ile yetinip diğerin-

den el çeken, nazlanan kişi ahmaklar güruhun-

dandır… Kur’an’ın nuru ile yetinerek akıldan yüz 

çeviren, güneşin ışığına gözleri kapalı olarak çıka-

na benzer. Körlerden farkı yoktur onun. Akıl, 

ancak şeriat ile beraber olursa nurun ala nur-

dur/ışık üzerine ışıktır. İkisinden birine tek gözle 

yönelmek, çürük iple sallanmaktan farksızdır.”

Günümüzde de benzer sorun alanlarına sahip 

olduğumuz gibi, bu iki alan arasındaki açık bir 

türlü kapatılamamaktadır. Örneğin “Kur’an’da, 

İslam’da” namıyla başlayan pek çok eser mevcut 

olmakla birlikte bu eserlerde anlatılanların reel 

dünya ile, insani durumlar ile mütekabiliyeti çok 

defa zayıf kalmakta iken salt dünyevi bir konuyu 



aile, ekonomi, siyaset vs. ele alan eserlerin de, 

çoğu kez bahse konu olan din ve hayat ile bir irti-

batı bulunmamaktadır. Böylelikle tartışmalar, 

çoğu kere iman-küfür noktasında sıkışıp kalmak-

tadır. 

Oysa geleneksel ehli sünnet ve’l cemaat anla-

yışı “vasat bir ümmet” olma bilincini yaygınlaştı-

rarak ölçülü bir din ve itikad anlayışı ortaya koy-

muştur. Böylelikle bu ölçülü zihniyet veya din an-

layışı itikattan ibadete, siyasetten hukuka, eko-

nomiden sanata, aileden ahlaka, kısaca hayatın 

her alanına nüfuz ederek İslam dünyasının birliği 

asırlarca sağlanabilmiştir. Müslümanların birliği, 

dirliği bu anlayış çerçevesinde gerçekleşmiştir. De-

ğişen, yenilenen dünyada bazı yeni meseleler, 

yeni tartışma alanları mevcut ise de, yarınlarımız 

ancak böyle bir bakış açısı ile din ve dünyanın uyu-

munu sağlayan bir anlayışla güven altında ola-

caktır.

Zira Ehli Sünnet ve’l Cemaat’ kavramının ifade 

ettiği anlam, örneğin “ehl” sözcüğü Arapça’da bir 

yere, bir düşünceye, bir inanç ve görüşe ait olan 

insan topluluğunu ifade eder. “Sünnet” kavramı 

ise dini tebliğ, beyan ve temsil eden Hz. Peygam-

ber’in (s.a.v) temel inanç, ibadet ve muamelat ko-

nularında ortaya koyduğu anlayışı benimsemek 

ve kabul etmek demektir. “Cemaat” ise ashab-ı ki-

ramın din anlayışını benimseyen her devirdeki 

Müslümanların çoğunluğunu ima eden bir isim-

lendirmedir. Ehli Sünnet ve’l Cemaat, yukarıdaki 

kabuller anlamında sadece bir fırkanın, grubun 

adı değil içinde Maturidilik veEşarilik gibi aynı te-

melden beslenen bir çeşitliliği içinde barındıran 

üst bir zihniyetin genel adıdır. Bu anlamda Ehli 

Sünnet ve’l Cemaat, itikadi ve ameli konularda 

her türlü aşırılık ve ufuk darlığından uzak denge 

durumunu temsil eder. Ehli sünnet deyince, mu-

tedil Müslümanlar akla gelmelidir. mutedil olmak 

hem Allah’ın “vasat bir ümmet olma” emrini yeri-

ne getirmek, hem de Hz. Peygamber’in sünneti 

üzerine “işlerin iyisi, orta olanıdır” ilkesine tabi ol-

maktır.

Günümüz Müslümanlığını yeniden birleşti-

recek, bütünleştirecek altın prensipler Ehl-i Sün-

net ve’l Cemaatin evrensel düsturlarıdır:

“Kabe’yi kıble kabul edenleri küfürle itham et-

memek.”

“Fasık bile olsa inançlı olduktan sonra herke-

sin arkasında namaz kılmayı benimsemek.”

“Ameli imandan bir cüz saymamak.”

“Sahabeyi hayırla yâd etmek.”

Dar bir elbisenin insan vücudunu sıkması se-

bebiyle, bedenin rahat hareket etmesi ne kadar 

mümkün değilse, yetkinleşmemiş düşünce ve 

inançlar da insanlığa o derece yetersiz huzur ve 

güven telkin edebilir.

Son olarak şu hususu bir başka boyut veya bir 

tembih olarak zikredebiliriz; İran’ın temsil ettiği 

Şii, Suudi Arabistan’ın temsil ettiği Vahhabi din an-

layışları karşısında- ki İslam dünyasında iki ülke-

nin dini olarak oynadığı rol veya yıkım ortadadır- 

Türkiye’nin temsil ettiği din anlayışını tahkim ede-

bilmek için acilen aynı ortak dini cepheyi temsil 

eden Mısır ile arasındaki siyasi-diplomatik prob-

lemleri aşarak sağlıklı din anlayışını beslemek ve 

güçlendirmek gereklidir. 
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ithamlardan sonra insanların birbirini tekfir etme 

durumudur.

Günümüzde Müslümanlar arasında hemen her-

kesin Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerin farklı 

bakış açısı ve duruşlar üzerinden tefsir edilmesi, 

hadis külliyatında yer alan hadis-i şerifler üzerinde 

sahih-uydurma tartışmalarının yapılması, doğal 

olarak müminleri farklılıklar sebebiyle nihai anlam-

da birbirini tekfir etmeye kadar varan yaklaşım ve 

tavırlar sergilemesine sebep olmaktadır. Ayrıca si-

yasi ayrışmalar, dini gruplar arasında yaşanan geri-

limler, bize sağlıklı bir din ve dünya görüşünün ek-

sikliğini her geçen gün daha çok hissettirmektedir. 

Halbuki dini meseleleri çözecek olan dini tefekkür-

dür, siyasi tercihler değildir.

Bu durum bizlere İslam dünyasının miladi 12. 

yüzyılını hatırlatmaktadır. İslam dünyası bu yüzyıl-

da müthiş bir bölünmüşlük ve parçalanmışlık hali 

yaşamıştır. Müslümanlar yaşadıkları çağda yaşa-

nan sorunlara bağlı olarak, tıpkı bugünkü gibi, çok 

çeşitli fırka, mezhep ve kelami-felsefi görüşlere ay-

rıldığı için birlik ve bütünlük anlayışından mahrum 

bulunuyordu. Bütün farklılıkları asgariye indirmek, 

ümmet arasında başta itikat alanında olmak üzere 

birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla, İslam’ın bir 

din ve dünya görüşü olarak nasıl anlaşılması ge-

rektiğini büyük alimler, ifrat ve tefrite düşmeden or-

taya koymaya çalışıyordu. Dikkat edilirse o günün 

alimlerinin kaleme aldığı muhteşem eserler ve gö-

rüşler de dinin nasıl anlaşılması gerektiği hususları 

üzerinde duruyor, birleştirici olmanın gereklerini or-

taya koyuyor, birliğe olan ihtiyacı dile getiriyordu. 

Örneğin, “Kitabu-t Tevhid”, “Usulü-d Din”, “Seva-

du-l A’zam”, “el-İktisadfi’l-İ’tikad” gibi isimlendir-

melerle kuşatıcı, toparlayıcı bir üslup benimsiyor-

lardı. Tam bu noktada, bir soru akla gelebilir: 

“Acaba bugün o muhterem zevad gibi alimler var 

mıdır, yok mudur?” Akla gelen böyle bir soruya iki 

türlü cevap verilebilir kanaatindeyiz. Birincisi, son 

dönem düşünce tarihimizde “ulemadan aydına 

geçiş” önemli bir süreç ve tartışma konusudur. 

Ülema ve aydının beslendiği kaynak ve yaslandığı 

gelenek ayrı olduğu için, tıpkı mektep-medrese tar-

tışmalarında olduğu gibi, birbirini tamamlayama-

yan, hatta dışta bırakan iki ayrı kaynağı birleştire-

bilme yeteneği örselenmiş durumdadır. Ama kısa-

ca cevap vermek gerekirse, şahsen, tartışılabilir ol-

makla birlikte, bugünkü alim/aydın kadrosunun 

onların sahip olduğu yetkinliğe ve birleştiriciliğe 

sahip olduklarını düşünmüyoruz. Bunun sebebi, 

din ve dünyanın bilinmesi anlamında “etrafını 

camii, ağyarını mani” klasik ifadesinde karşılığını 

bulan kapsayıcı, kuşatıcı bir ufka ve bilgi genişliği-

ne sahip kadronun az oluşu ya da hiç olmayışıdır. 

İkincisi ise sosyal hadiselerin bir süreç içerisinde 

netleşmesi ve bunun öğrenilmesinin, kavranılma-

sının ve de hükme bağlanılmasının pratikte belli 

bir zaman almasıdır. Bu konuda sosyal bilimciler 

bir tür öğrenme-yenilenme ve inşa için yaklaşık 

300 yıllık bir süre gerektiğini ifade ederler. 

Esas konumuza dönersek, örneğin yukarıda 

geçen el-İktisad fi’l-İ’tikad’ adlı eseri kaleme alan 

İmam Gazali’dir. Eserinin mukaddimesinde Gaza-

li, din ve dünyanın bütünlüklü olarak kavranması 

ve oradan sağlıklı bir dünya görüşünün üretilmesi 

demek olan ehli sünnet ve’l cemaat kavrayışı için 

“menkul şeriat ile makul hak” (yani nakil ile bize 

ulaşan şeriat ve akıl ile doğruluğu bilinen hakikat) 

arasında uyumun yakalanması olarak zikreder. Bi-

lindiği gibi, kendi döneminde en çetrefilli tartışma 

konularının başında, bütünlüklü din ve dünya gö-

rüşüne ulaşmaya engel bir akıl-nakil çatışması gel-

mekteydi. Gazali, bu konuda şunları söyler: “Akıl 

her türlü afet ve incinmeden kurtulan göz gibidir. 

Kur’an da ışıkları varlık aleminin üzerine yayılan 

bir güneş gibidir. Onlardan biri ile yetinip diğerin-

den el çeken, nazlanan kişi ahmaklar güruhun-

dandır… Kur’an’ın nuru ile yetinerek akıldan yüz 

çeviren, güneşin ışığına gözleri kapalı olarak çıka-

na benzer. Körlerden farkı yoktur onun. Akıl, 

ancak şeriat ile beraber olursa nurun ala nur-

dur/ışık üzerine ışıktır. İkisinden birine tek gözle 

yönelmek, çürük iple sallanmaktan farksızdır.”

Günümüzde de benzer sorun alanlarına sahip 

olduğumuz gibi, bu iki alan arasındaki açık bir 

türlü kapatılamamaktadır. Örneğin “Kur’an’da, 

İslam’da” namıyla başlayan pek çok eser mevcut 

olmakla birlikte bu eserlerde anlatılanların reel 

dünya ile, insani durumlar ile mütekabiliyeti çok 

defa zayıf kalmakta iken salt dünyevi bir konuyu 



almak” esası bulunmaktadır. Bu esasta ısrar, ha-

berlerin (âyet ve hadislerin) heva ve heves doğ-

rultusunda te’vil edilmesinin önüne geçmeye yö-

nelik oldukça hayatî bir fonksiyon icra etmiştir. 

Çünkü aklın zaruri ilkeleriyle tearuz durumu 

oluşturmadığı yahud haberler kendi aralarında za-

hiri bir tearuz oluşturmadığı sürece haberin te’vil 

edilmesi demek mezkûr haberlerin bizlere bilme-

diğimiz hiçbir şey söylemeyecek olması demek ol-

duğu gibi inzalini de abes görmek demektir. Dola-

yısıyla haberin te’vili için makul bir gerekçenin za-

ruri olması gibi te’vilin sıhhat şartlarına da riayet 

edilmesi icap etmektedir. Bu itibarla Ehl-i Sün-

net’in ikinci temel ilkesinin “nasların zahirine bağlı 

kalmak” olduğunu da belirtebiliriz. Bu ilke, Ehl-i 

Sünnet kelâmcılar ile Mu’tezilî kelâmcılar arasın-

daki ana ayrımı oluşturan ilkelerdendir. Çünkü 

Mu’tezilî mütekellimler nasların zahirî delâletine 

rağmen ru’yetullah, şefaat, ef’âl-i ibâd, kabir 

azabı vb. haberleri te’vile yeltenmiş bu konuda fi-

lozofların aklî beyânlarının tesirinde kalarak te’vil 

için yeterli gerekçenin oluştuğunu vehmetmişler-

dir. 

Filozoflar ise Mu’tezile’nin de ötesine geçerek 

âlemin hudusu, Allah’ın irade sıfatı, vahyin vehbî-

liği, cismanî haşr gibi konu başlıklarında haberle-

rin zahiri delâletini yok sayıp te’vile gitmişler ve 

bu haberlere âdeta zıtlarını söyletecek mânâlar 

yüklemişlerdir. Bu itibarla İmam Gazâlî, Tehâfü-

tü’l-Felâsife’sinde filozofların bu üç konuda 

te’vilin müsamaha ile karşılanacak sınırlarını aş-

tıklarını belirterek bu sözlerin küfür olduğunu 

ifade etmiştir. Bu konunun uzantılarını tartışmak 

makale sınırlarını aşacak olsa da te’vilin gereklilik 

ve sıhhat şartları oluşmadan icra edilebilecek bir 

iş olmadığını göstermesi açısından son derece 

önemli olduğunu vurgulamak gerekir. 

Söz konusu hususların peşinden Ehl-i Sün-

net’in itikada ve marifetullaha dair konuşmak için 

elzem gördüğü iki temel ilkesinin: (I) “Müslüman 

olmak ve Müslüman kalmak” ve (II) “haberlerin 

zahirine bağlanmak” olduğu ortaya çıkmış ol-

maktadır. Bu iki ilke dışında var olan diğer tüm il-

keler bu iki temel ilkenin üzerine bina edilmek su-

retiyle vücut bulmuş ve anlam kazanmıştır. Ehl-i 

Sünnet kelâmcıları filozoflardan ve Mu’tezilî mü-

tekellimlerden ayıran yegâne ayırıcı vasıf işbu iki 

temel ilkeye sadakattir. Çünkü haberin otoritesi-

ne ve bağlayıcılığına karşı tesahül gösterdiğinizde 

bu durum felsefecilerin zeminine kaymaya; ha-

berin zahirine bağlı kalma ısrarından taviz verdi-

ğinizde de bu durum hem felsefecilerin hem de fi-

lozofların yaptığı gibi nasların zahiri delâletine ve 

aklın herhangi bir imkânsız hükmü olmamasına 

rağmen tabir caizse keyfî te’villere temayül gös-

termeyi beraberinde getirmektedir. 

Sünnî mütekellimlerin bin yılı aşkın süredir bu-

lundukları mevziyi hakkıyla muhafaza ve müda-

faa edebilmelerinin arkasında bu iki temel ilkeye 

bağlılıkları bulunmaktadır. Bugün aynı mevzinin 

korunması için yine haberin (Kur’ân ve hadîs) oto-

ritesinin tespit ve teslim edilmesi, ardından onun 

anlamının tahrif edilmesinin önüne geçilmesi el-

zemdir. 

EHL-İ SÜNNET KELÂMININ
İKİ TEMEL İLKESİ
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İlm-i kelâm mevzusu, gayesi ve faydası dikkate 

alındığında farklı tariflere sahip olmakla birlikte 

dinin itikadî muhtevadaki haberlerini dikkate ala-

rak hem onları hem de onlardan hareketle eşyayı 

yani âlemi doğru tanımayı/tanıtmayı konu edinen, 

hedefleyen bir disiplindir. Bu ifadeyi biraz daha aça-

cak olursak şöyle devam edebiliriz: İnsan tabiatı iti-

bariyle düşünen bir varlıktır. İnsanî düşünce evvela 

kendini ve içinde bulunduğu bu âlemi tanımak is-

temektedir. Bu dürtü onu hem kendine hem de 

âleme yönelik bir tefekküre sevk ederken küllî bir 

yargıya ulaşma arzusunu da yeşertmektedir. Dola-

yısıyla mütekellim inceleme sahasını küllîye ulaştır-

mak için daima geneli ve en geneli konu edinir. Bu 

itibarla kelâm teknik tarifi ile “varlığı varlık olmak 

bakımından inceleyen” daha genel bir inceleme sa-

hası olmayan bir ilimdir. Fakat insanın böylesi küllî 

bir inceleme sahasında fikr-i imal etmesinin belli 

zorlukları bulunduğu müsellemdir. İnsan âlemi tet-

kik ederken öncelikle duyu ve akıl gibi kendisinde 

hazır bulduğu malzemeden istifade eder. Fakat ne 

duyuların ne de aklın âlem hakkında küllî ve kat'î 

bir hükme ulaşması mümkün değildir. 

Duyular tecrübe sahasına giren deneyim mik-

tarınca veriden haberdâr olabilirken akıl ise ister 

duyulardan beslenerek isterse de salt aklî bir te-

fekkür sürecinin neticesinde sadece imkânlar ve 

makuller dairesi çizmeye muktedir olabilir. Lakin 

bu ihtimaller ve makuller dairesinde herhangi bir 

neticeye kat’î hükmünü vurmaya kadir değildir. 

İşbu acziyet insana, varlığı inceleme ve onun haki-

katine vakıf olma noktasında farklı bir malzeme-

den istifade etme ihtiyacını hissettirmektedir. Bu 

malzeme haberdir. Bu itibarla haber Ehl-i Sün-

net’in itikad imamları için hakikate götürecek ve 

kat’îlikten emin kılacak yegâne vasıta olarak 

önemli bir mevkiye konulmuştur. 

Haber dini literatürde Kur’ân-ı Kerim’i ve ha-

dîs-i şerifleri ifade etse de haber olmak şanına 

layık her veri yine bu dairede kendisine yer bula-

bilir. İşte dini muhtevadaki haberlerin âlemi tanı-

mak isteyen herhangi bir kimse için neden önemli 

olduğu bu manzaradan anlaşılmaktadır. Kelâmcı-

lar ile aynı konuyu inceleme iddiasına sahip olan 

felsefecilerin hükümlerinin neden tümüyle dikka-

te alınmadığı da bu vesileyle anlaşılabilir. Çünkü 

kelâmcı nazarında varlığa dair incelemenin sıhhat 

şartı haberi dikkate almak ve ondan ayrı kalma-

maktır. Hâl böyle olunca varlık incelemesinde ilk 

şart “Müslüman olmak” haline gelmekte ve varlık 

incelemesini sıhhatli bir şekilde sürdürebilmek için 

de “Müslüman kalmak” ikinci şart haline dönüş-

mektedir. Bu şartları haiz olmayan bir kimse daha 

baştan kat’îyet dairesinden uzak düşmüş, aklın su-

nacağı ihtimaller ve makuller dairesinde enerji 

sarf etmeye mahkûm olmuş demektir. Dolayısıyla 

Ehl-i Sünnet’in iki temel ilkesinden ilkini; “haberi 

bilgi kaynağı olarak kabul etmek” yani Müslüman 

olmak ve Müslüman kalmak şeklinde çerçevele-

yebiliriz. 

Haberi bir bilgi kaynağı olarak kabul etmenin -

takdir edilir ki- onu doğru bir şekilde anlamayı ga-

ranti etmeyeceği açıktır. Bu itibarla haberin doğru 

anlamının, kavl-i sarihinin tespiti de en az haberin 

kendisi kadar önemli bir iş haline dönmektedir. Bu 

ise te’vil yani yorum konusunun ciddi bir mesele 

olarak ele alınmasını beraberinde getirmektedir. 

Ehl-i Sünnet’in iki kelâmî mezhebî Mâturîdiyye ve 

Eşariyye’nin temsilcileri de te’vile müracaat ediyor 

olsalar bile onların te’vilin sıhhat ve sınırı konu-

sunda belli çizgilerde daima ısrarcı olduklarını söy-

leyebiliriz. Sünnî mütekellimlerin ifadelerinde gö-

rebildiğimiz te’vil hassasiyetinin ilk basamağında 

“nasları mümkün olduğu sürece zahiri üzere 
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almak” esası bulunmaktadır. Bu esasta ısrar, ha-

berlerin (âyet ve hadislerin) heva ve heves doğ-

rultusunda te’vil edilmesinin önüne geçmeye yö-

nelik oldukça hayatî bir fonksiyon icra etmiştir. 

Çünkü aklın zaruri ilkeleriyle tearuz durumu 

oluşturmadığı yahud haberler kendi aralarında za-

hiri bir tearuz oluşturmadığı sürece haberin te’vil 

edilmesi demek mezkûr haberlerin bizlere bilme-

diğimiz hiçbir şey söylemeyecek olması demek ol-

duğu gibi inzalini de abes görmek demektir. Dola-

yısıyla haberin te’vili için makul bir gerekçenin za-

ruri olması gibi te’vilin sıhhat şartlarına da riayet 

edilmesi icap etmektedir. Bu itibarla Ehl-i Sün-

net’in ikinci temel ilkesinin “nasların zahirine bağlı 

kalmak” olduğunu da belirtebiliriz. Bu ilke, Ehl-i 

Sünnet kelâmcılar ile Mu’tezilî kelâmcılar arasın-

daki ana ayrımı oluşturan ilkelerdendir. Çünkü 

Mu’tezilî mütekellimler nasların zahirî delâletine 

rağmen ru’yetullah, şefaat, ef’âl-i ibâd, kabir 

azabı vb. haberleri te’vile yeltenmiş bu konuda fi-

lozofların aklî beyânlarının tesirinde kalarak te’vil 

için yeterli gerekçenin oluştuğunu vehmetmişler-

dir. 

Filozoflar ise Mu’tezile’nin de ötesine geçerek 

âlemin hudusu, Allah’ın irade sıfatı, vahyin vehbî-

liği, cismanî haşr gibi konu başlıklarında haberle-

rin zahiri delâletini yok sayıp te’vile gitmişler ve 

bu haberlere âdeta zıtlarını söyletecek mânâlar 

yüklemişlerdir. Bu itibarla İmam Gazâlî, Tehâfü-

tü’l-Felâsife’sinde filozofların bu üç konuda 

te’vilin müsamaha ile karşılanacak sınırlarını aş-

tıklarını belirterek bu sözlerin küfür olduğunu 

ifade etmiştir. Bu konunun uzantılarını tartışmak 

makale sınırlarını aşacak olsa da te’vilin gereklilik 

ve sıhhat şartları oluşmadan icra edilebilecek bir 

iş olmadığını göstermesi açısından son derece 

önemli olduğunu vurgulamak gerekir. 

Söz konusu hususların peşinden Ehl-i Sün-

net’in itikada ve marifetullaha dair konuşmak için 

elzem gördüğü iki temel ilkesinin: (I) “Müslüman 

olmak ve Müslüman kalmak” ve (II) “haberlerin 

zahirine bağlanmak” olduğu ortaya çıkmış ol-

maktadır. Bu iki ilke dışında var olan diğer tüm il-

keler bu iki temel ilkenin üzerine bina edilmek su-

retiyle vücut bulmuş ve anlam kazanmıştır. Ehl-i 

Sünnet kelâmcıları filozoflardan ve Mu’tezilî mü-

tekellimlerden ayıran yegâne ayırıcı vasıf işbu iki 

temel ilkeye sadakattir. Çünkü haberin otoritesi-

ne ve bağlayıcılığına karşı tesahül gösterdiğinizde 

bu durum felsefecilerin zeminine kaymaya; ha-

berin zahirine bağlı kalma ısrarından taviz verdi-

ğinizde de bu durum hem felsefecilerin hem de fi-

lozofların yaptığı gibi nasların zahiri delâletine ve 

aklın herhangi bir imkânsız hükmü olmamasına 

rağmen tabir caizse keyfî te’villere temayül gös-

termeyi beraberinde getirmektedir. 

Sünnî mütekellimlerin bin yılı aşkın süredir bu-

lundukları mevziyi hakkıyla muhafaza ve müda-

faa edebilmelerinin arkasında bu iki temel ilkeye 

bağlılıkları bulunmaktadır. Bugün aynı mevzinin 

korunması için yine haberin (Kur’ân ve hadîs) oto-

ritesinin tespit ve teslim edilmesi, ardından onun 

anlamının tahrif edilmesinin önüne geçilmesi el-

zemdir. 

EHL-İ SÜNNET KELÂMININ
İKİ TEMEL İLKESİ
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İlm-i kelâm mevzusu, gayesi ve faydası dikkate 

alındığında farklı tariflere sahip olmakla birlikte 

dinin itikadî muhtevadaki haberlerini dikkate ala-

rak hem onları hem de onlardan hareketle eşyayı 

yani âlemi doğru tanımayı/tanıtmayı konu edinen, 

hedefleyen bir disiplindir. Bu ifadeyi biraz daha aça-

cak olursak şöyle devam edebiliriz: İnsan tabiatı iti-

bariyle düşünen bir varlıktır. İnsanî düşünce evvela 

kendini ve içinde bulunduğu bu âlemi tanımak is-

temektedir. Bu dürtü onu hem kendine hem de 

âleme yönelik bir tefekküre sevk ederken küllî bir 

yargıya ulaşma arzusunu da yeşertmektedir. Dola-

yısıyla mütekellim inceleme sahasını küllîye ulaştır-

mak için daima geneli ve en geneli konu edinir. Bu 

itibarla kelâm teknik tarifi ile “varlığı varlık olmak 

bakımından inceleyen” daha genel bir inceleme sa-

hası olmayan bir ilimdir. Fakat insanın böylesi küllî 

bir inceleme sahasında fikr-i imal etmesinin belli 

zorlukları bulunduğu müsellemdir. İnsan âlemi tet-

kik ederken öncelikle duyu ve akıl gibi kendisinde 

hazır bulduğu malzemeden istifade eder. Fakat ne 

duyuların ne de aklın âlem hakkında küllî ve kat'î 

bir hükme ulaşması mümkün değildir. 

Duyular tecrübe sahasına giren deneyim mik-

tarınca veriden haberdâr olabilirken akıl ise ister 

duyulardan beslenerek isterse de salt aklî bir te-

fekkür sürecinin neticesinde sadece imkânlar ve 

makuller dairesi çizmeye muktedir olabilir. Lakin 

bu ihtimaller ve makuller dairesinde herhangi bir 

neticeye kat’î hükmünü vurmaya kadir değildir. 

İşbu acziyet insana, varlığı inceleme ve onun haki-

katine vakıf olma noktasında farklı bir malzeme-

den istifade etme ihtiyacını hissettirmektedir. Bu 

malzeme haberdir. Bu itibarla haber Ehl-i Sün-

net’in itikad imamları için hakikate götürecek ve 

kat’îlikten emin kılacak yegâne vasıta olarak 

önemli bir mevkiye konulmuştur. 

Haber dini literatürde Kur’ân-ı Kerim’i ve ha-

dîs-i şerifleri ifade etse de haber olmak şanına 

layık her veri yine bu dairede kendisine yer bula-

bilir. İşte dini muhtevadaki haberlerin âlemi tanı-

mak isteyen herhangi bir kimse için neden önemli 

olduğu bu manzaradan anlaşılmaktadır. Kelâmcı-

lar ile aynı konuyu inceleme iddiasına sahip olan 

felsefecilerin hükümlerinin neden tümüyle dikka-

te alınmadığı da bu vesileyle anlaşılabilir. Çünkü 

kelâmcı nazarında varlığa dair incelemenin sıhhat 

şartı haberi dikkate almak ve ondan ayrı kalma-

maktır. Hâl böyle olunca varlık incelemesinde ilk 

şart “Müslüman olmak” haline gelmekte ve varlık 

incelemesini sıhhatli bir şekilde sürdürebilmek için 

de “Müslüman kalmak” ikinci şart haline dönüş-

mektedir. Bu şartları haiz olmayan bir kimse daha 

baştan kat’îyet dairesinden uzak düşmüş, aklın su-

nacağı ihtimaller ve makuller dairesinde enerji 

sarf etmeye mahkûm olmuş demektir. Dolayısıyla 

Ehl-i Sünnet’in iki temel ilkesinden ilkini; “haberi 

bilgi kaynağı olarak kabul etmek” yani Müslüman 

olmak ve Müslüman kalmak şeklinde çerçevele-

yebiliriz. 

Haberi bir bilgi kaynağı olarak kabul etmenin -

takdir edilir ki- onu doğru bir şekilde anlamayı ga-

ranti etmeyeceği açıktır. Bu itibarla haberin doğru 

anlamının, kavl-i sarihinin tespiti de en az haberin 

kendisi kadar önemli bir iş haline dönmektedir. Bu 

ise te’vil yani yorum konusunun ciddi bir mesele 

olarak ele alınmasını beraberinde getirmektedir. 

Ehl-i Sünnet’in iki kelâmî mezhebî Mâturîdiyye ve 

Eşariyye’nin temsilcileri de te’vile müracaat ediyor 

olsalar bile onların te’vilin sıhhat ve sınırı konu-

sunda belli çizgilerde daima ısrarcı olduklarını söy-

leyebiliriz. Sünnî mütekellimlerin ifadelerinde gö-

rebildiğimiz te’vil hassasiyetinin ilk basamağında 

“nasları mümkün olduğu sürece zahiri üzere 
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“Îmân, kelime-i tevhîdin Lâ ilâhe illallah ve Mu-

hammedün Resûlullah iki kısmına birlikte inan-

maktır.” Ya’nî, Müslüman olmak için, Muhammed 

aleyhisselâmın peygamber olduğuna da inanmak 

lâzımdır. Ya’nî Muhammed aleyhisselâm, Allah’ın 

peygamberidir. Allahü teâlâ, Cebrâîl ismindeki 

melek ile, kendisine “Kur’an-ı kerîm”i göndermiş-

tir. Bu Kur’ân-ı kerîm, Allah kelâmıdır. Muhammed 

aleyhisselâmın kendi düşünceleri ve felsefecile-

rin, tarihçilerin sözleri değildir. 

Son Nebî ve Resûl olan Muhammed aleyhis-

selâm, Kurân-ı Kerîmi tefsîr etmiştir ya’nî açıkla-

mıştır. Bu açıklamalara, “Hadîs-i şerîf” denir. İslâ-

miyet, “Kurân-ı kerîm” ile “Hadîs-i şerîf”lerdir. 

Dünyânın her yerindeki, milyonlarca İslâm ki-

tâbı, “Kurân-ı kerîm” ile “Hadîs-i şerîf”lerin açıkla-

malarıdır. Muhammed aleyhisselâmdan gelmiyen 

bir söz, İslâm kitâbı olamaz. Îmân ve İslâm 

demek, “Kurân-ı kerîm” ve “Hadîs-i şerîf”lere 

inanmak demektir. Onun bildirdiklerine inanma-

yan, Allah kelâmına da inanmamış olur. 

Hâtemü’l-Enbiyâ ve’r-Rusül olan Muhammed 

aleyhisselâm, Allahüteâlâ’nın, kendisine bildirdik-

lerini eshâbına bildirdi. Onlar da, talebelerine bil-

dirdiler. Bunlar da, kitaplarına yazdılar. Bu kitapla-

rı yazan âlimlere, “Ehl-i Sünnet Âlimleri” denir. 

Ehl-i Sünnet kitaplarına inanan, Allah kelâmına 

inanmış olur; Müslüman olur.

Resûlullah (sallallahü aleyhi ve selem) buyur-

du ki: 

“Benim sünnetime, benden sonra da, hidâye-

te erdirilmiş olan Hulefâ-i Râşidînin sünnetine ya-

pışınız” ve “Ümmetim arasında fitne, fesâd yayıl-

dığı zamân, sünnetime yapışana, yüz şehîd sevâ-

bı vardır.” 

Sünnete yapışmak, Ehl-i Sünnet âlimlerinin ki-

taplarını öğrenmekle ve bunlara uymakla olur. 

Müslümânların dört mezhebinden herhangi biri-

sinin âlimleri “Ehl-i Sünnet âlimleri”dirler. Ehl-i 

Sünnet âlimlerinin reîsi, İmâm-ı A’zam Ebû Hanî-

fe Nu’mân bin Sâbit’tir.

Burada şunu belirtelim ki: 

Bilindiği üzere, her gün beş vakit namazda, Fâ-

tiha sûresini okuyarak (farzlarda 17 defa, vâcip 

olan vitirde 3 defa ve sünnetlerde de 20 defa 

olmak üzere) toplam 40 defa, sırât-ı müstakîmi 

(doğru yolda bulunmayı) istememiz emredilmiş-

tir.

Peygamber Efendimizin sık sık yaptığı hak-

bâtıl konusundaki bir duâları var ve çok mühim. 

Şöyle ki o, “Yâ Rabbî!, Bize, hakkı hak olarak gös-

terip hakka uymayı, bâtılı da bâtıl olarak gösterip 

bâtıldan kaçınmayı nasip buyur” şeklinde duâ bu-

yururdu. 

Hazret-i Ebû Bekir’in de (radıyallahü anh), 

böyle duâ ettiği İhyâu Ulûmid-dîn’de yazılıdır. 

Sevgili Peygamberimizin: “Yâ Mukallibe’l-

kulûb (Ey kalpleri çeviren)! Kalplerimizi dîninde 

sâbit kıl”, 

“Yâ musarrife’l-kulûb (Ey kalplere tasarrufta 

bulunan)! Kalplerimizi tâatine çevir” ve “Ey hâlleri 

değiştiren! Bizim hâlimizi, en iyi hâle çevir” şek-

lindeki duâları da, bizlere öğretilen ne kadar 

mühim duâlardır…

Burada, bazı âyet-i kerîmelerin meâllerini nak-

ledelim: 

"İnsanlar, dînde çeşitli gruplara bölündüler. 

Her grup, kendi yolunu doğru sanıp sevinmekte-

dir. (Mü'minûn, 53)

"Her fırka, doğru yolda olduğunu zannederek 

sevinir." (Rûm, 32) 

"Doğru yolu arayanları, saâdete ulaştıran yol-

lara kavuştururuz." (Ankebût, 69)

Resûlullah Efendimizin yaptığı duâlardan ba-

zıları da şöyledir:

"Yâ Rabbî, senden dinde sebâtı, doğru yolda 

karârlılığı istiyorum." (Tirmizî, Nesâî)

"Yâ Rabbî, doğru yoldan sapmaktan ve baş-

kalarını saptırmaktan, haktan kaymaktan ve baş-

kalarını kaydırmaktan sana sığınırım." (Taberânî)

"Yâ Rabbî! Doğruyu, bize, doğru olarak gös-

ter ve ona uymayı, bize nasip et ve yanlış, bozuk 

olan şeylerin yanlış olduklarını, bize göster ve on-

lardan sakınmamızı nasip et." (Mektûbât-ı Rab-

bâniyye, 272. Mektûb)

Hakkı Batıldan Ayırmak 

Çok Mühim Bir İştir

Hakkı bâtıldan ayırmak en zor iştir; çünkü 

bugün hak gizlenmiş, bâtıl ise hak şekline bürün-

SÜNNÎ-HANEFÎ-MÂTÜRÎDÎ
İTİKÂDININ EHEMMİYETİ
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Esâs konumuza geçmeden evvel, bir mukaddi-

me yapalım:

Dünyâda iyi ve fâideli şeyler; kötü ve zararlı şey-

lerle karışıktır. Seâdete, râhat ve huzûra kavuşmak 

için hep iyi, fâideli şeyleri yapmak lâzımdır. Allahü-

teâlâ çok merhametli olduğu için, iyi şeyleri kötü-

lerden ayıran bir kuvvet yarattı. Bu kuvvete “Akıl” 

denir. Akl-ı selîm, temiz ve sağlam olan akıl, bu işini 

çok iyi yapar, hiç yanılmaz. Günâh işlemek, nefse 

uymak, aklı ve kalbi hasta yapar; bu durumda akıl, 

iyiyi kötüden ayıramaz.

Rahata Kavuşmak İçin 

Müslüman Olmak Lazımdır

Allahüteâlâ merhamet ederek iyi işleri, Pey-

gamberleri vâsıtası ile bildirmekte ve bunları yap-

mayı emretmektedir. Zararlı şeyleri de bildirip, bun-

ları yapmayı yasak etmektedir. Bu emir ve yasakla-

ra “Dîn” denir. Son Peygamber Muhammed aley-

hisselâmın bildirdiği dîne, “İslâmiyyet” denir. 

Bugün, yeryüzünde, değiştirilmemiş, bozul-

mamış tek dîn vardır; o da İslâmiyyettir. Râhata 

kavuşmak için, İslâmiyyete uymak ya’nî Müslü-

mân olmak lâzımdır. Müslümân olmak için de hiç-

bir formaliteye, imâma, müftîye gitmeğe lüzûm 

yoktur. Önce kalb ile iman etmeli; sonra da, İslâ-

miyyetin emir ve yasaklarını öğrenmeli ve yapma-

lıdır. 

Îmân etmek için, kelime-i şehâdet söylemek 

ve ma’nâsını bilmek lâzımdır. Bu kelimenin ma’nâ-

sına doğru inanmak için de Ehl-i Sünnet âlimleri-

nin yazdıkları kitaplarında bildirdikleri gibi inan-

malıdır. 

İslâmiyyeti bildiren kitâblar pek çoktur. Bunla-

rın içinde en kıymetlileri, en büyük âlim ve velîler-

den İmâm-ı Rabbânî’nin üç cild “Mektûbât-ı Rab-

bâniyye” kitâbı ile Muhammed Ma’sûm’un üç cild 

“Mektûbât-ı Ma’sûmiyye” kitâbıdır. 

Muhammed Ma’sûm Hazretleri, Mektûbât’ının 

üçüncü cildinin 16. mektûbunda buyuruyor ki: 

Prof. Dr. Ramazan AYVALLI



“Îmân, kelime-i tevhîdin Lâ ilâhe illallah ve Mu-

hammedün Resûlullah iki kısmına birlikte inan-

maktır.” Ya’nî, Müslüman olmak için, Muhammed 

aleyhisselâmın peygamber olduğuna da inanmak 

lâzımdır. Ya’nî Muhammed aleyhisselâm, Allah’ın 

peygamberidir. Allahü teâlâ, Cebrâîl ismindeki 

melek ile, kendisine “Kur’an-ı kerîm”i göndermiş-

tir. Bu Kur’ân-ı kerîm, Allah kelâmıdır. Muhammed 

aleyhisselâmın kendi düşünceleri ve felsefecile-

rin, tarihçilerin sözleri değildir. 

Son Nebî ve Resûl olan Muhammed aleyhis-

selâm, Kurân-ı Kerîmi tefsîr etmiştir ya’nî açıkla-

mıştır. Bu açıklamalara, “Hadîs-i şerîf” denir. İslâ-

miyet, “Kurân-ı kerîm” ile “Hadîs-i şerîf”lerdir. 

Dünyânın her yerindeki, milyonlarca İslâm ki-

tâbı, “Kurân-ı kerîm” ile “Hadîs-i şerîf”lerin açıkla-

malarıdır. Muhammed aleyhisselâmdan gelmiyen 

bir söz, İslâm kitâbı olamaz. Îmân ve İslâm 

demek, “Kurân-ı kerîm” ve “Hadîs-i şerîf”lere 

inanmak demektir. Onun bildirdiklerine inanma-

yan, Allah kelâmına da inanmamış olur. 

Hâtemü’l-Enbiyâ ve’r-Rusül olan Muhammed 

aleyhisselâm, Allahüteâlâ’nın, kendisine bildirdik-

lerini eshâbına bildirdi. Onlar da, talebelerine bil-

dirdiler. Bunlar da, kitaplarına yazdılar. Bu kitapla-

rı yazan âlimlere, “Ehl-i Sünnet Âlimleri” denir. 

Ehl-i Sünnet kitaplarına inanan, Allah kelâmına 

inanmış olur; Müslüman olur.

Resûlullah (sallallahü aleyhi ve selem) buyur-

du ki: 

“Benim sünnetime, benden sonra da, hidâye-

te erdirilmiş olan Hulefâ-i Râşidînin sünnetine ya-

pışınız” ve “Ümmetim arasında fitne, fesâd yayıl-

dığı zamân, sünnetime yapışana, yüz şehîd sevâ-

bı vardır.” 

Sünnete yapışmak, Ehl-i Sünnet âlimlerinin ki-

taplarını öğrenmekle ve bunlara uymakla olur. 

Müslümânların dört mezhebinden herhangi biri-

sinin âlimleri “Ehl-i Sünnet âlimleri”dirler. Ehl-i 

Sünnet âlimlerinin reîsi, İmâm-ı A’zam Ebû Hanî-

fe Nu’mân bin Sâbit’tir.

Burada şunu belirtelim ki: 

Bilindiği üzere, her gün beş vakit namazda, Fâ-

tiha sûresini okuyarak (farzlarda 17 defa, vâcip 

olan vitirde 3 defa ve sünnetlerde de 20 defa 

olmak üzere) toplam 40 defa, sırât-ı müstakîmi 

(doğru yolda bulunmayı) istememiz emredilmiş-

tir.

Peygamber Efendimizin sık sık yaptığı hak-

bâtıl konusundaki bir duâları var ve çok mühim. 

Şöyle ki o, “Yâ Rabbî!, Bize, hakkı hak olarak gös-

terip hakka uymayı, bâtılı da bâtıl olarak gösterip 

bâtıldan kaçınmayı nasip buyur” şeklinde duâ bu-

yururdu. 

Hazret-i Ebû Bekir’in de (radıyallahü anh), 

böyle duâ ettiği İhyâu Ulûmid-dîn’de yazılıdır. 

Sevgili Peygamberimizin: “Yâ Mukallibe’l-

kulûb (Ey kalpleri çeviren)! Kalplerimizi dîninde 

sâbit kıl”, 

“Yâ musarrife’l-kulûb (Ey kalplere tasarrufta 

bulunan)! Kalplerimizi tâatine çevir” ve “Ey hâlleri 

değiştiren! Bizim hâlimizi, en iyi hâle çevir” şek-

lindeki duâları da, bizlere öğretilen ne kadar 

mühim duâlardır…

Burada, bazı âyet-i kerîmelerin meâllerini nak-

ledelim: 

"İnsanlar, dînde çeşitli gruplara bölündüler. 

Her grup, kendi yolunu doğru sanıp sevinmekte-

dir. (Mü'minûn, 53)

"Her fırka, doğru yolda olduğunu zannederek 

sevinir." (Rûm, 32) 

"Doğru yolu arayanları, saâdete ulaştıran yol-

lara kavuştururuz." (Ankebût, 69)

Resûlullah Efendimizin yaptığı duâlardan ba-

zıları da şöyledir:

"Yâ Rabbî, senden dinde sebâtı, doğru yolda 

karârlılığı istiyorum." (Tirmizî, Nesâî)

"Yâ Rabbî, doğru yoldan sapmaktan ve baş-

kalarını saptırmaktan, haktan kaymaktan ve baş-

kalarını kaydırmaktan sana sığınırım." (Taberânî)

"Yâ Rabbî! Doğruyu, bize, doğru olarak gös-

ter ve ona uymayı, bize nasip et ve yanlış, bozuk 

olan şeylerin yanlış olduklarını, bize göster ve on-

lardan sakınmamızı nasip et." (Mektûbât-ı Rab-

bâniyye, 272. Mektûb)

Hakkı Batıldan Ayırmak 

Çok Mühim Bir İştir

Hakkı bâtıldan ayırmak en zor iştir; çünkü 

bugün hak gizlenmiş, bâtıl ise hak şekline bürün-

SÜNNÎ-HANEFÎ-MÂTÜRÎDÎ
İTİKÂDININ EHEMMİYETİ
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Esâs konumuza geçmeden evvel, bir mukaddi-

me yapalım:

Dünyâda iyi ve fâideli şeyler; kötü ve zararlı şey-

lerle karışıktır. Seâdete, râhat ve huzûra kavuşmak 

için hep iyi, fâideli şeyleri yapmak lâzımdır. Allahü-

teâlâ çok merhametli olduğu için, iyi şeyleri kötü-

lerden ayıran bir kuvvet yarattı. Bu kuvvete “Akıl” 

denir. Akl-ı selîm, temiz ve sağlam olan akıl, bu işini 

çok iyi yapar, hiç yanılmaz. Günâh işlemek, nefse 

uymak, aklı ve kalbi hasta yapar; bu durumda akıl, 

iyiyi kötüden ayıramaz.

Rahata Kavuşmak İçin 

Müslüman Olmak Lazımdır

Allahüteâlâ merhamet ederek iyi işleri, Pey-

gamberleri vâsıtası ile bildirmekte ve bunları yap-

mayı emretmektedir. Zararlı şeyleri de bildirip, bun-

ları yapmayı yasak etmektedir. Bu emir ve yasakla-

ra “Dîn” denir. Son Peygamber Muhammed aley-

hisselâmın bildirdiği dîne, “İslâmiyyet” denir. 

Bugün, yeryüzünde, değiştirilmemiş, bozul-

mamış tek dîn vardır; o da İslâmiyyettir. Râhata 

kavuşmak için, İslâmiyyete uymak ya’nî Müslü-

mân olmak lâzımdır. Müslümân olmak için de hiç-

bir formaliteye, imâma, müftîye gitmeğe lüzûm 

yoktur. Önce kalb ile iman etmeli; sonra da, İslâ-

miyyetin emir ve yasaklarını öğrenmeli ve yapma-

lıdır. 

Îmân etmek için, kelime-i şehâdet söylemek 

ve ma’nâsını bilmek lâzımdır. Bu kelimenin ma’nâ-

sına doğru inanmak için de Ehl-i Sünnet âlimleri-

nin yazdıkları kitaplarında bildirdikleri gibi inan-

malıdır. 

İslâmiyyeti bildiren kitâblar pek çoktur. Bunla-

rın içinde en kıymetlileri, en büyük âlim ve velîler-

den İmâm-ı Rabbânî’nin üç cild “Mektûbât-ı Rab-

bâniyye” kitâbı ile Muhammed Ma’sûm’un üç cild 

“Mektûbât-ı Ma’sûmiyye” kitâbıdır. 

Muhammed Ma’sûm Hazretleri, Mektûbât’ının 

üçüncü cildinin 16. mektûbunda buyuruyor ki: 

Prof. Dr. Ramazan AYVALLI



Bu husûs, şiir şeklinde de şöyle ifâde edilmek-

tedir:

“Ehl-i Sünnet i’tikâdı sana önce lâzım olan,

Yetmiş üç fırka var amma, cehennemlik geri 

kalan,

Müslümânlar hep sünnîdir, cümlenin reîsi 

Nu'mân,

Cennet ile müjdelendi, îmânda bunlara uyan.” 

(İmâm-ı Rabbânî)

İbrâhîm Hakkî Erzurûmî de (rahmetullahi 

aleyh), bir şiirinde buyurmuştur ki:

“Hudâ Rabbim, nebim hakkâ Muhammeddir 

Resûlullah,

Hem İslâm dînidir dînim, kitâbımdır Kelâmul-

lah,

Akâidde, Ehl-i Sünnet oldu mezhebim, ham-

dolsun,

Amelde, Ebû Hanîfe mezhebi, mezhebim val-

lah.”

“Ehl-i Sünnet i’tikâdında olmayan hiçbir 

kimse, evliyâ olamamıştır.” [İmâm-ı Rabbânî, 

Mektûbât-ı Rabbâniyye]

“Kalbe gelen bütün mânevî ahvâli/ hâlleri, ke-

şifleri (buluşları) bize verseler, fakat kalbimizi Ehl-

i Sünnet i’tikâdı ile süslemeseler, kendimi mah-

volmuş ve hâlimi harâb bilirim. Bütün harâblıkla-

rı, felâketleri üzerime yığsalar, lâkin kalbimi Ehl-i 

Sünnet i’tikâdı ile şereflendirseler, hiç üzülmem.” 

(Hâce Ubeydullah-ı Ahrâr)

Kıymetli Osmânlı âlimlerinden Taşköprüzâ-

de’nin de ifâde ettiği gibi: 

“Ehl-i Sünnetin akâidde iki kolu vardır: 1) Mâ-

türîdiyye mezhebi: Bunun imâmı Ebû Mansûr Mâ-

türîdî’dir (rahimehüllah). 2. Eş'ariyye mezhebi: 

Bunun da imâmı Ebü'l-Hasen Eş'arî’dir (rahime-

hüllah). İkisinin de bildirdiği îmân esasları aslında 

aynıdır. Yalnız aralarında, teferruâtla ilgili, îzâh, 

ifâde ve üslûb tarzından doğan cüz'î bazı farklılık-

lar vardır.”

“Allahüteâlâ’nın bildirdiği her dîn iki kısımdır. 

Biri, kalp ile inanılması lâzım olan bilgiler, diğeri 

beden ile yapılacak ibâdet bilgileridir. Bunlardan 

i’tikâd esâsları her dînde aynıdır, dînin aslı ve te-

melidir; dîn ağacının gövdesidir. Amel ise, ağacın 

dalları ve yaprakları gibidir. 

Her Müslümanın önce i’tikâdını düzeltmesi, 

Ehl-i Sünnet vel-cemâat âlimlerinin bildirdikleri 

gibi inanması lâzımdır. Cehennem'in ebedî azâ-

bından kurtulanlar, ancak bu i’tikâd üzere olanlar-

dır.” (İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât-ı Rabbâniyye)

Demek ki, “Ehl-i Sünnet İ’tikâdı”, “Peygamber 

Efendimizin ve Eshâb-ı kirâmının (arkadaşlarının) 

ve onların yolunda bulunan İslâm âlimlerinin bil-

dirdikleri doğru i’tikâd, inanıştır.”

Sünni- Hanefi- Maturidi Ne Demek?

Bilindiği gibi, lügatte “Sünnî” kelimesi “Sünnet 

Ehli” demektir. “Hanefî”, İmâm-ı A’zam Ebû Hanî-

fe Nu’mân bin Sâbit-i Kûfî’ye tâbi olan, “Mâtürîdî” 

de İmâm Mâtürîdî’ye tâbi olan kimse demektir. 

Burada, önce şunun kesin olarak bilinmesi lâ-

zımdır: 

“Ehl-i Sünnet i'tikâdı”, Allahüteâlâ’nın emretti-

ği, Sevgili Peygamberimizin inandığı, Hulefâ-i Râ-

şidîn, Aşere-i Mübeşşere ve Ehl-i Beyt başta 

olmak üzere bütün Sahâbe-i kirâm, Tâbiîn ve Te-

be-i Tâbiîn denilen ve hadîs-i şerîflerle medholu-

nan ilk üç hayırlı neslin, Fukahâ-i Seb'a denilen 7 

büyük Fıkıh âliminin, 4 Mezhep İmâmının, 2 

Akâid İmâmının, büyük Müctehidlerin, 12 

İmâmın, Silsile-i Aliyye ve Turuk-ı âliyye denilen 

büyük ulemâ ve evliyânın i'tikâdlarıdır.

"Ehl-i Sünnet", alelâde herhangi bir mezhe-

bin, meşrebin, tarîkatin, ekolün, kliğin, grubun, 

hizbin, cemâatin adı ve karşılığı değil, İslâm’ın 

kendisi ve medeniyetimizin ana omurgasıdır. Tâ-

rihte "Sevâd-ı a'zam", "Cumhûr-ı müslimîn", "Mü-

minlerin yolu" olarak kabûl edilen Ehl-i Sünnet; 

İslâm’ın ana yolu, ana caddesidir. Zâten "Ehl-i 

Sünnet vel-cemâat" demek Sünnete ve Eshâb-ı 

kirâma sarılan insanlar demektir. Peygamber 

Efendimiz, "Benim sünnetime ve benden sonra 

da Hulefâ-i râşidînin sünnetine sarılınız" buyur-

muştur. Ayrıca Eshâb-ı kirâmın yolunda olmakla il-

gili birçok hadîs-i şerîf vardır.

Bu sebeple, "Ehl-i Sünnet" denildiğinde, 

şunun anlaşılması ve bilinmesi gerekir: "Ehl-i Sün-

net"; Edille-i şer'iyye ya'nî Kur’ân-ı kerîm, Sün-

net-i seniyye, İcmâ-ı Ümmet ve Kıyâs-ı Fukahâ 

denilen 4 dînî delîle bağlı, itikâdî olarak Mâtüridî-
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müş, hak gibi görünüyor. Allahü teâlâ, İslâmiyet’i 

doğru olarak öğrenmek isteyene, bunu nasip ede-

ceğine dâir söz vermiştir. 

O hâlde yapılacak iş, binlerce sapık kitap ara-

sından, İmâm-ı Rabbânî gibi Ehl-i Sünnet âlimleri-

nin kitaplarını okuyup hakkı bulmaktır. 

Resûlullah'ın (sallallahü aleyhi ve sellem) bildir-

diği şu duâyı da okumalıyız: "Allahümme yâ mu-

kallibel-kulûb! Sebbit kalbî alâ dînik (Allah’ım, 

kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, 

ancak Sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden 

döndürme, beni müslümânlıktan ayırma.")

Peygamber Efendimiz, "Kurtuluş fırkası, benim 

ve Eshâbımın gittiği yolda bulunanlardır" buyur-

muştur. Resûlullah Efendimiz, kendini söyledikten 

sonra, Eshâb-ı kirâmı da, söylemesine lüzûm ol-

madığı hâlde, bunları da söylemesi, "Eshâbım 

benim yolumdadır, benim yolum, Eshâbımın yolu-

dur. Kurtuluş yolu, yalnız Eshâbımın gittiği yoldur" 

demektir. Ancak Eshâb-ı kirâmın yolunda gidenler, 

Ehl-i sünnettirler.

Nisâ sûresinin 80. âyetinde, "Resûle itâat eden, 

Allah’a itâat etmiştir" buyuruldu. Allah’a itâatin, Re-

sûlüne itâatten başka olduğunu sananlar için bu-

yuruluyor ki:

"Allah’ın yolu ile Peygamberlerin yolunu birbi-

rinden ayırmak isteyenler kâfirdirler." (Nisâ 150-

151(

Resûlullah Efendimiz, "Eshâbımın yolundan 

gidin" buyurduğu hâlde, Eshâbın yolunda gitmeyip 

de, Peygambere uyduğunu söyleyen, Ona uymuş 

olmaz. Böyle yol tutan kurtulamaz. Mücâdele sûre-

sinin, "Doğru bir şey yaptıklarını sanıyorlar. Biliniz 

ki, onlar yalancıdırlar" meâlindeki 18. âyeti, bu gi-

bilerin hâllerini gösteriyor. (Mektûbât, M. 80)

İhtilâfları çözmek için de sünnete ihtiyaç vardır. 

Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurulmuştur ki:

"Anlaşamadığınız bir işin hükmünü, Allah’tan 

(Kur’ândan) ve Resûlünden (hadîsten, sünnetten) 

anlayın." (Nisâ, 59) 

Buradaki "anlayın" emri, âlimler içindir. Çünkü 

Kur’ân-ı kerîmde, "Bilmiyorsanız, âlimlere sorun" 

buyuruluyor. (Nahl, 43)

"Kur’âna, Sünnete ve Eshâba uyabilmek için 

dört mezhepten birine uymak gerekir." (Abdülveh-

hâb-ı Şa'rânî, el-Mîzânül-kübrâ)

Seyyid Allâme Ahmed Tahtâvî hazretleri bu-

yurdu ki:

"Bugün, her müslümânın 4 mezhepten birinde 

bulunması vâciptir. 4 mezhepten birinde bulun-

mayan, Ehl-i Sünnetten ayrılır." (Tahtâvî, ed-

Dürrül-muhtâr Hâşiyesi)

İmam-ı Gazâlî’nin hocası İmâmül-Haremeyn 

el-Cüveynî de, aynı şeyi vurgulamaktadır.

Ehl-i Sünnet Ne Demektir?

“Ehl-i Sünnet” terimi, daha ziyâde izâfet (tâm-

lama) hâlinde, ya’nî “Ehl-i Sünnet İ’tikâdı veya Akî-

desi”, “Ehl-i Sünnet Mezhebi”, “Ehl-i Sünnet Yolu”, 

“Ehl-i Sünnet Fırkası”, “Ehl-i Sünnet ve Cemâat fır-

kası”, “Ehlü’s-Sünneti ve’l-Cemâa”, “Ehl-i Sünnet 

Âlimleri” şeklinde kullanılmaktadır. 

Kitaplarda “Ehl-i Sünnet” için “Ehl-i Hak 

(Doğru yolda olanlar)” ta’bîri de kullanılır. Istılâh-

ta, ya’nî dîn dilinde, bir ta’bîr / bir terim olarak 

“Ehl-i Sünnet İ’tikâdı” hakkında şöyle bir tarîf ya-

pılmaktadır: “Peygamber Efendimizin ve Eshâb-ı 

kirâmının (arkadaşlarının) ve onların yolunda bu-

lunan İslâm âlimlerinin bildirdikleri doğru i’tikâd, 

doğru inanıştır.”

Burada, önce, iki büyük İslâm âliminden birer 

paragraf nakledip sonra konunun açıklamasına ge-

çelim. En büyük âlim ve velîlerden olan İmâm-ı 

Rabbânî Müceddid-i Elf-i Sânî Ahmed Fârûkî Ser-

hendî (kuddise sirruh) buyurmuştur ki:

“Âkıl (akıllı) ve bâliğ olan (ergenlik yaşına/ ça-

ğına ulaşan) her erkek ve kadının birinci vazîfesi, 

Ehl-i Sünnet âlimlerinin yazdıkları akâid bilgilerini/ 

îmân bilgilerini/ inanılacak şeyleri öğrenmek ve 

bunlara uygun olarak inanmaktır. Kıyâmette ya’nî 

öldükten sonra Cehennem azâbından kurtulmak, 

onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır.” (Mektû-

bât-ı Rabbâniyye)

“Müslümânların birinci vazîfeleri, i’tikâdı düzel-

tip, Ehl-i Sünnet vel-cemâat âlimlerinin bildirdikle-

rine uygun olarak inanmaktır. 

İkinci olarak, fıkıh İslâmiyet'in emir ve yasak-

larla ilgili) bilgilerini öğrenip, her şeyi bu bilgiye 

göre yapmaktır.” (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, İ’ti-

kâdnâme / el-Îmân ve’l-İslâm)



Bu husûs, şiir şeklinde de şöyle ifâde edilmek-

tedir:

“Ehl-i Sünnet i’tikâdı sana önce lâzım olan,

Yetmiş üç fırka var amma, cehennemlik geri 

kalan,

Müslümânlar hep sünnîdir, cümlenin reîsi 

Nu'mân,

Cennet ile müjdelendi, îmânda bunlara uyan.” 

(İmâm-ı Rabbânî)

İbrâhîm Hakkî Erzurûmî de (rahmetullahi 

aleyh), bir şiirinde buyurmuştur ki:

“Hudâ Rabbim, nebim hakkâ Muhammeddir 

Resûlullah,

Hem İslâm dînidir dînim, kitâbımdır Kelâmul-

lah,

Akâidde, Ehl-i Sünnet oldu mezhebim, ham-

dolsun,

Amelde, Ebû Hanîfe mezhebi, mezhebim val-

lah.”

“Ehl-i Sünnet i’tikâdında olmayan hiçbir 

kimse, evliyâ olamamıştır.” [İmâm-ı Rabbânî, 

Mektûbât-ı Rabbâniyye]

“Kalbe gelen bütün mânevî ahvâli/ hâlleri, ke-

şifleri (buluşları) bize verseler, fakat kalbimizi Ehl-

i Sünnet i’tikâdı ile süslemeseler, kendimi mah-

volmuş ve hâlimi harâb bilirim. Bütün harâblıkla-

rı, felâketleri üzerime yığsalar, lâkin kalbimi Ehl-i 

Sünnet i’tikâdı ile şereflendirseler, hiç üzülmem.” 

(Hâce Ubeydullah-ı Ahrâr)

Kıymetli Osmânlı âlimlerinden Taşköprüzâ-

de’nin de ifâde ettiği gibi: 

“Ehl-i Sünnetin akâidde iki kolu vardır: 1) Mâ-

türîdiyye mezhebi: Bunun imâmı Ebû Mansûr Mâ-

türîdî’dir (rahimehüllah). 2. Eş'ariyye mezhebi: 

Bunun da imâmı Ebü'l-Hasen Eş'arî’dir (rahime-

hüllah). İkisinin de bildirdiği îmân esasları aslında 

aynıdır. Yalnız aralarında, teferruâtla ilgili, îzâh, 

ifâde ve üslûb tarzından doğan cüz'î bazı farklılık-

lar vardır.”

“Allahüteâlâ’nın bildirdiği her dîn iki kısımdır. 

Biri, kalp ile inanılması lâzım olan bilgiler, diğeri 

beden ile yapılacak ibâdet bilgileridir. Bunlardan 

i’tikâd esâsları her dînde aynıdır, dînin aslı ve te-

melidir; dîn ağacının gövdesidir. Amel ise, ağacın 

dalları ve yaprakları gibidir. 

Her Müslümanın önce i’tikâdını düzeltmesi, 

Ehl-i Sünnet vel-cemâat âlimlerinin bildirdikleri 

gibi inanması lâzımdır. Cehennem'in ebedî azâ-

bından kurtulanlar, ancak bu i’tikâd üzere olanlar-

dır.” (İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât-ı Rabbâniyye)

Demek ki, “Ehl-i Sünnet İ’tikâdı”, “Peygamber 

Efendimizin ve Eshâb-ı kirâmının (arkadaşlarının) 

ve onların yolunda bulunan İslâm âlimlerinin bil-

dirdikleri doğru i’tikâd, inanıştır.”

Sünni- Hanefi- Maturidi Ne Demek?

Bilindiği gibi, lügatte “Sünnî” kelimesi “Sünnet 

Ehli” demektir. “Hanefî”, İmâm-ı A’zam Ebû Hanî-

fe Nu’mân bin Sâbit-i Kûfî’ye tâbi olan, “Mâtürîdî” 

de İmâm Mâtürîdî’ye tâbi olan kimse demektir. 

Burada, önce şunun kesin olarak bilinmesi lâ-

zımdır: 

“Ehl-i Sünnet i'tikâdı”, Allahüteâlâ’nın emretti-

ği, Sevgili Peygamberimizin inandığı, Hulefâ-i Râ-

şidîn, Aşere-i Mübeşşere ve Ehl-i Beyt başta 

olmak üzere bütün Sahâbe-i kirâm, Tâbiîn ve Te-

be-i Tâbiîn denilen ve hadîs-i şerîflerle medholu-

nan ilk üç hayırlı neslin, Fukahâ-i Seb'a denilen 7 

büyük Fıkıh âliminin, 4 Mezhep İmâmının, 2 

Akâid İmâmının, büyük Müctehidlerin, 12 

İmâmın, Silsile-i Aliyye ve Turuk-ı âliyye denilen 

büyük ulemâ ve evliyânın i'tikâdlarıdır.

"Ehl-i Sünnet", alelâde herhangi bir mezhe-

bin, meşrebin, tarîkatin, ekolün, kliğin, grubun, 

hizbin, cemâatin adı ve karşılığı değil, İslâm’ın 

kendisi ve medeniyetimizin ana omurgasıdır. Tâ-

rihte "Sevâd-ı a'zam", "Cumhûr-ı müslimîn", "Mü-

minlerin yolu" olarak kabûl edilen Ehl-i Sünnet; 

İslâm’ın ana yolu, ana caddesidir. Zâten "Ehl-i 

Sünnet vel-cemâat" demek Sünnete ve Eshâb-ı 

kirâma sarılan insanlar demektir. Peygamber 

Efendimiz, "Benim sünnetime ve benden sonra 

da Hulefâ-i râşidînin sünnetine sarılınız" buyur-

muştur. Ayrıca Eshâb-ı kirâmın yolunda olmakla il-

gili birçok hadîs-i şerîf vardır.

Bu sebeple, "Ehl-i Sünnet" denildiğinde, 

şunun anlaşılması ve bilinmesi gerekir: "Ehl-i Sün-

net"; Edille-i şer'iyye ya'nî Kur’ân-ı kerîm, Sün-

net-i seniyye, İcmâ-ı Ümmet ve Kıyâs-ı Fukahâ 

denilen 4 dînî delîle bağlı, itikâdî olarak Mâtüridî-
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müş, hak gibi görünüyor. Allahü teâlâ, İslâmiyet’i 

doğru olarak öğrenmek isteyene, bunu nasip ede-

ceğine dâir söz vermiştir. 

O hâlde yapılacak iş, binlerce sapık kitap ara-

sından, İmâm-ı Rabbânî gibi Ehl-i Sünnet âlimleri-

nin kitaplarını okuyup hakkı bulmaktır. 

Resûlullah'ın (sallallahü aleyhi ve sellem) bildir-

diği şu duâyı da okumalıyız: "Allahümme yâ mu-

kallibel-kulûb! Sebbit kalbî alâ dînik (Allah’ım, 

kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, 

ancak Sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden 

döndürme, beni müslümânlıktan ayırma.")

Peygamber Efendimiz, "Kurtuluş fırkası, benim 

ve Eshâbımın gittiği yolda bulunanlardır" buyur-

muştur. Resûlullah Efendimiz, kendini söyledikten 

sonra, Eshâb-ı kirâmı da, söylemesine lüzûm ol-

madığı hâlde, bunları da söylemesi, "Eshâbım 

benim yolumdadır, benim yolum, Eshâbımın yolu-

dur. Kurtuluş yolu, yalnız Eshâbımın gittiği yoldur" 

demektir. Ancak Eshâb-ı kirâmın yolunda gidenler, 

Ehl-i sünnettirler.

Nisâ sûresinin 80. âyetinde, "Resûle itâat eden, 

Allah’a itâat etmiştir" buyuruldu. Allah’a itâatin, Re-

sûlüne itâatten başka olduğunu sananlar için bu-

yuruluyor ki:

"Allah’ın yolu ile Peygamberlerin yolunu birbi-

rinden ayırmak isteyenler kâfirdirler." (Nisâ 150-

151(

Resûlullah Efendimiz, "Eshâbımın yolundan 

gidin" buyurduğu hâlde, Eshâbın yolunda gitmeyip 

de, Peygambere uyduğunu söyleyen, Ona uymuş 

olmaz. Böyle yol tutan kurtulamaz. Mücâdele sûre-

sinin, "Doğru bir şey yaptıklarını sanıyorlar. Biliniz 

ki, onlar yalancıdırlar" meâlindeki 18. âyeti, bu gi-

bilerin hâllerini gösteriyor. (Mektûbât, M. 80)

İhtilâfları çözmek için de sünnete ihtiyaç vardır. 

Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurulmuştur ki:

"Anlaşamadığınız bir işin hükmünü, Allah’tan 

(Kur’ândan) ve Resûlünden (hadîsten, sünnetten) 

anlayın." (Nisâ, 59) 

Buradaki "anlayın" emri, âlimler içindir. Çünkü 

Kur’ân-ı kerîmde, "Bilmiyorsanız, âlimlere sorun" 

buyuruluyor. (Nahl, 43)

"Kur’âna, Sünnete ve Eshâba uyabilmek için 

dört mezhepten birine uymak gerekir." (Abdülveh-

hâb-ı Şa'rânî, el-Mîzânül-kübrâ)

Seyyid Allâme Ahmed Tahtâvî hazretleri bu-

yurdu ki:

"Bugün, her müslümânın 4 mezhepten birinde 

bulunması vâciptir. 4 mezhepten birinde bulun-

mayan, Ehl-i Sünnetten ayrılır." (Tahtâvî, ed-

Dürrül-muhtâr Hâşiyesi)

İmam-ı Gazâlî’nin hocası İmâmül-Haremeyn 

el-Cüveynî de, aynı şeyi vurgulamaktadır.

Ehl-i Sünnet Ne Demektir?

“Ehl-i Sünnet” terimi, daha ziyâde izâfet (tâm-

lama) hâlinde, ya’nî “Ehl-i Sünnet İ’tikâdı veya Akî-

desi”, “Ehl-i Sünnet Mezhebi”, “Ehl-i Sünnet Yolu”, 

“Ehl-i Sünnet Fırkası”, “Ehl-i Sünnet ve Cemâat fır-

kası”, “Ehlü’s-Sünneti ve’l-Cemâa”, “Ehl-i Sünnet 

Âlimleri” şeklinde kullanılmaktadır. 

Kitaplarda “Ehl-i Sünnet” için “Ehl-i Hak 

(Doğru yolda olanlar)” ta’bîri de kullanılır. Istılâh-

ta, ya’nî dîn dilinde, bir ta’bîr / bir terim olarak 

“Ehl-i Sünnet İ’tikâdı” hakkında şöyle bir tarîf ya-

pılmaktadır: “Peygamber Efendimizin ve Eshâb-ı 

kirâmının (arkadaşlarının) ve onların yolunda bu-

lunan İslâm âlimlerinin bildirdikleri doğru i’tikâd, 

doğru inanıştır.”

Burada, önce, iki büyük İslâm âliminden birer 

paragraf nakledip sonra konunun açıklamasına ge-

çelim. En büyük âlim ve velîlerden olan İmâm-ı 

Rabbânî Müceddid-i Elf-i Sânî Ahmed Fârûkî Ser-

hendî (kuddise sirruh) buyurmuştur ki:

“Âkıl (akıllı) ve bâliğ olan (ergenlik yaşına/ ça-

ğına ulaşan) her erkek ve kadının birinci vazîfesi, 

Ehl-i Sünnet âlimlerinin yazdıkları akâid bilgilerini/ 

îmân bilgilerini/ inanılacak şeyleri öğrenmek ve 

bunlara uygun olarak inanmaktır. Kıyâmette ya’nî 

öldükten sonra Cehennem azâbından kurtulmak, 

onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır.” (Mektû-

bât-ı Rabbâniyye)

“Müslümânların birinci vazîfeleri, i’tikâdı düzel-

tip, Ehl-i Sünnet vel-cemâat âlimlerinin bildirdikle-

rine uygun olarak inanmaktır. 

İkinci olarak, fıkıh İslâmiyet'in emir ve yasak-

larla ilgili) bilgilerini öğrenip, her şeyi bu bilgiye 

göre yapmaktır.” (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, İ’ti-

kâdnâme / el-Îmân ve’l-İslâm)



Muhtasar fi Tabakâti Ulemâi'l-Hadîs"ine, yine 

Hanbelî hâfız Cemâlüddîn Yusuf bin Hasan ibn Ab-

dilhâdî'nin (İbnu'l-Mibred), "Tabakâtu'l-

Huffâz"ına adı yazılmıştır. (Bkz. Muhammed Ab-

dürreşîd en-Nu'mânî, Mekânetü'l-İmâm Ebî Ha-

nîfe fi'l-Hadîs, s. 60) 

İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe'yi metheden pek-

çok âlim var; bugün sâdece üç tanesini zikrede-

lim:

1. İmâm Buhâri'nin önde gelen hocalarından 

Mekkî bin İbrâhîm: "Ebû Hanîfe, zamanının en 

âlimi idi" demiştir.(İbn Hacer el-Askalânî, Tehzî-

bü't-Tehzîb, X. 451)

2. Ahmed bin Hanbel ve daha başka büyük 

muhaddislerin kendisinden rivâyette bulunduğu 

Yezîd bin Hârûn: "Bin kişiye yetiştim; çoğundan 

hadîs yazdım. Aralarında 5 kişiden daha fakîh, 

âlim ve vera' sâhibi görmedim. Bu beş kişinin ba-

şında, Ebû Hanîfe gelir" sözünü söylemiştir. (İbn 

Abdilberr, el-İntikâ, s. 206)

3. Abdullah İbnü'l-Mübârek'in, İmâm Ebû Ha-

nîfe'yi ta'zîm ve tebcîl ettiği ve kendisine medh u 

senâda bulunduğu bilinen bir husûstur. Yine Ab-

dullah İbnü'l-Mübârek şöyle demiştir: "Kûfe'ye 

geldim ve "Sizin şu memleketinizin en âlimi kim-

dir?" diye sordum. Hepsi de "Ebû Hanîfe'dir" diye 

cevap verdiler." (İbn Abdilberr, A.g.e, aynı yer)

İmam-ı Maturidi

İsmi, Muhammed bin Mahmûd’dur. Ehl-i Sün-

netin iki i’tikâd imâmından birincisidir. Hocası Ebû 

Nasr-ı İyâd, Ebû Bekr-i Cürcânî’nin talebesi idi. 

Bu da İmâm Muhammed Şeybânî’nin talebesi idi. 

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’den gelen kelâm bilgi-

lerini kitaplara geçirdi; îzâh ve isbât etti. 

Künyesi Ebû Mansûr olup, “Mâtürîdî” ismiyle 

meşhur olmuştur. Doğum târihi kesin bilinme-

mekte olup, Semerkand’ın Mâtürîd kasabasında 

852‘de doğduğu tahmin edilmektedir. 944’te Se-

merkand’da vefât etti. Kabrini, bir Yahudi, Ruslar-

dan satın alarak ev yaptı. 1996 yılında İstan-

bul’dan giden bir İhlâs şirketi, bu yeri yehûdîden 

25.000 dolara satın aldı, restore ettirip ziyârete 

açıldı. Ebû Mansûr Mâtürîdî’nin soyunun Eshâb-ı 

kirâmdan Ebû Eyyûb Hâlid bin Zeyd el-Ensârî’ye 

ulaştığı rivâyet edilmektedir. 

Küçük yaşta ilim tahsiline yönelen, Ebû Man-

sûr Muhammed Mâtürîdî, İmâm-ı A’zam Ebû Ha-

nîfe’nin naklen bildirdiği fıkıh ve kelâm bilgilerini, 

kelâm ilminde müctehid olan Ebû Nasr-ı İyâd’dan 

öğrendi. Diğer aklî ve naklî ilimleri de zamânının 

âlimlerinden tahsil etti. 

Abbâsî devletinin zayıflamaya başladığı ve 

yeni İslâm devletlerinin kurulup, çeşitli siyâsî güç-

lerin ve îtikâdî fırkaların birbirleriyle mücâdele et-

tiği bir dönemde yaşayan Ebû Mansûr Mâtürîdî, 

kendini iyi yetiştirerek çeşitli kitaplar yazmak ve 

talebe yetiştirmek sûretiyle Ehl-i sünnet îtikâdını 

yaydı. Hâkim Semerkandî adıyla meşhur Ebü’l-

Kâsım İshâk bin Muhammed, Ebû Muhammed 

Abdülkerîm bin Mûsâ el-Pezdevî, Ebü’l-Leys el-

Buhârî ve Ebü’l-Hasan Ali bin Sa’îd gibi ilim ve 

takvâ yönünden yüksek âlimler, onun tedris hal-

kasında yetiştiler. 

Ebû Mansûr Mâtüridî hazretleri, böylece 

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin, Tâbiînin ileri gelen-

lerinden ve Eshâb-ı kirâmdan, onların da Pey-

gamber Efendimizden naklen bildirdiği îtikat bil-

gilerini, yâni Ehl-i Sünnet îtikâdını nakledenler vâ-

sıtasıyla topladı. Bu bilgileri çeşitli aklî ve naklî de-

lillerle ispat etti.Y aşadığı coğrafî bölge ve zamâ-

nın şartlarında, Ehl-i Sünnet îtikâdını müdâfaa ve 

açık bir şekilde îzâh ederek müslümânların bu 

doğru yolda kalmalarına çalıştı. 

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin, El-Fıkh-ul-

Ekber, Er-Risâle, El-Fıkhul-Ebsat, El-Âlim vel-

Müteallim ve El-Vasiyye gibi îtikatla ilgili kitapla-

rında bildirilen îtikat bilgilerini aklî ve naklî deliller-

le açıklayarak tasnîf etti. Kendine has ispat ve 

iknâ metoduyla, çeşitli sapık fırkaların bozuk fikir-

lerine cevap verip, reddiyeler yazdı. Böylece 

temiz Müslümanların sapıklıktan kurtulmalarına 

vesîle oldu. 

Ehl-i sünnet kelâmıyla ilgili hususlarda mücte-

hid imâm oldu. Onun bildirdiği bu yola tâbi olan-

lara Mâtürîdî denildi. Ebû Mansûr Mâtüridî’den 

sonra da talebeleri, talebelerinin talebeleri bu kıy-

metli bilgileri, yazdıkları yüzlerce kitapla kendile-

rinden sonraki nesillere ulaştırdılar. Amelde (ibâ-

dette) Hanefî mezhebine tâbi olanların ekserîsi 

Mâtürîdî îtikâdındadırlar.
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Eş’arî, amelî olarak da dört mezhep olarak bilinen; 

Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde ted-

vîn edilmiş olan mukaddes dînimiz İslâm’ın tâ ken-

disidir. 

Demek ki, ilk üç asırda, hadîs-i şerîflerle övül-

müş ilk üç hayırlı nesil olan Sahâbe-i Kirâm, Tâbiîn-

i Kirâm ve Tebe-i Tâbiîn-i Kirâmın yanî “Selef-i Sâli-

hînin itikâdı” olarak isimlendirilen "Ehl-i Sünnet i'ti-

kâdı"; sonradan ortaya çıkmış bir tez veya anti tez 

şeklinde oluşmuş bir mezhep olmayıp dalâlet fırka-

ları dışında kalan ümmetin ana gövdesi ve cumhû-

run temel inancı, sahîh İslâm anlayışıdır. 

İmam-ı A’zam Ebu Hanife Nu’man Bin

Sabit Ehl-i Sünnet Âlimlerinin Reisidir 

Osmânlı Devletinin son dönem Şeyhulislâmla-

rından Mustafa Sabri Efendi'nin "Ders Vekîli" seçti-

ği Muhammed Zâhid el-Kevserî'nin, "Te'nîbü'l-

Hatîb" isimli eserinde de ifâde ettiği gibi [s. 31], bu 

ümmetin yarısının, hattâ üçte ikisinin metbûu (uy-

duğu imâm) durumundaki İmâm-ı A'zam Ebû Ha-

nîfe'nin (rahimehullah) muâsırlarından Mekke'li 

meşhûr zâhid Abdülazîz bin Ebî Revvâd: 

"Ebû Hanîfe, bir imtihân vesîlesidir. Kim onu se-

verse, sünnîdir; kim de ona buğz ederse, bid'atçi-

dir" demiştir. (el-Kevserî, Te'nîbü'l-Hatîb, s. 276)

İmâm Muhammed Bâkır, İmâm Ebû Hanîfe'yle 

karşılaşıp onunla uzun uzun görüştükten sonra, 

kendisine sarılarak alnından öpmüş ve kendisine 

duâ etmiştir. (el-Muvaffak el-Mekkî, Menâkıbü'l-

İmâm Ebî Hanîfe, s. 143)

Şâm fakîhi İmâm el-Evzâ'î, Abdullah İbnü'l-

Mübârek’e, İmâm Ebû Hanîfe hakkında, "Bu zât, 

belli ki üstâdlar arasında seçkin birisi. Git, ondan 

daha fazla ilim almaya bak" demiş, sonra da "İlmi-

nin çokluğu ve aklının mükemmeliyeti sebebiyle 

ona gıpta ettim…” sözlerini söylemiştir. (es-

Saymerî, Ahbâru Ebî Hanîfe, s. 78; Hatîb Bağdâdî, 

Târihu Bağdâd, XIII, 338; İbn Hacer el-Mekkî el-

Heytemî, el-Hayrâtu'l-Hısân, s. 46)

Sâdece Hanefî mezhebindeki âlimler değil, 

diğer mezheplere mensûb bir takım insâf ve tah-

kîk ehli ulemâ da, yazdıkları birçok kıymetli eserle-

rinde, İmâm-ı A'zam'a yapılan tenkîdlere ilmî de-

lîllerle cevaplar vermişlerdir: Mâlikî mezhebine 

mensup İbn Abdilberr'in "el-İntikâ"sı; Şâfiî mez-

hebine mensup İbn Hacer el-Mekkî'nin "el-

Hayrâtu'l-Hısân"ı, Muhammed b. Yûsuf es-

Sâlihî'nin "Ukûdu'l-Cümân"ı, es-Süyûtî'nin "Tebyî-

du's-Sahîfe"si, ez-Zehebî'nin "Menâkıb"ı; Hanbelî 

mezhebine mensup Cemâluddîn Yûsuf b. Abdil-

hâdî'nin "Tenvîru's-Sahîfe"si bunlardan sadece az 

bir kısmıdır. 

Görüldüğü gibi, farklı mezheplerden birçok 

âlim, İmâm-ı A'zam'ı medhetmişlerdir. el-Melikü'l-

Muazzam Îsâ bin Ebî Bekr, "es-Sehmu'l-Musîb" 

isimli eserinde, Muhammed Zâhid el-Kevserî de, 

"Te'nîbü'l-Hatîb", "Fıkhü Ehli'l-Irâk ve Hadîsü-

hüm", "İhkâku'l-Hakk bi-İbtâli'l-Bâtıl fî Muğîsi'l-

Halk", "en-Nüketü't-Tarîfe fi't-Tahaddüs an Rudû-

di İbn Ebî Şeybe alâ Ebî Hanîfe" kitâblarında, 

İmâm-ı A'zam hakkında kıymetli bilgiler vermiş, 

İmâm Ebû Hanîfe münekkidlerine, büyük bir 

vukûf ve dirâyetle, çok güzel, ilmî, aklî, mantıkî ve 

müdellel cevaplar vermişlerdir. 

İmâm-ı A'zam'ın ismi, Hadîs hâfızlarının zikre-

dildiği önemli eserlere konulmuştur: Şâfiî mezhe-

bindeki Hâfız Zehebî'nin "Tezkiretu'l-Huffâz"ına 

(I, 168); yine Şâfiî hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî'nin 

"Tabakâtu'l-Huffâz"ına (s. 80-81); Hanbelî mez-

hebine mensup hadîs hâfızı Şemsüddîn Muham-

med bin Ahmed İbn Abdilhâdî el-Makdisî'nin "el-



Muhtasar fi Tabakâti Ulemâi'l-Hadîs"ine, yine 

Hanbelî hâfız Cemâlüddîn Yusuf bin Hasan ibn Ab-

dilhâdî'nin (İbnu'l-Mibred), "Tabakâtu'l-

Huffâz"ına adı yazılmıştır. (Bkz. Muhammed Ab-

dürreşîd en-Nu'mânî, Mekânetü'l-İmâm Ebî Ha-

nîfe fi'l-Hadîs, s. 60) 

İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe'yi metheden pek-

çok âlim var; bugün sâdece üç tanesini zikrede-

lim:

1. İmâm Buhâri'nin önde gelen hocalarından 

Mekkî bin İbrâhîm: "Ebû Hanîfe, zamanının en 

âlimi idi" demiştir.(İbn Hacer el-Askalânî, Tehzî-

bü't-Tehzîb, X. 451)

2. Ahmed bin Hanbel ve daha başka büyük 

muhaddislerin kendisinden rivâyette bulunduğu 

Yezîd bin Hârûn: "Bin kişiye yetiştim; çoğundan 

hadîs yazdım. Aralarında 5 kişiden daha fakîh, 

âlim ve vera' sâhibi görmedim. Bu beş kişinin ba-

şında, Ebû Hanîfe gelir" sözünü söylemiştir. (İbn 

Abdilberr, el-İntikâ, s. 206)

3. Abdullah İbnü'l-Mübârek'in, İmâm Ebû Ha-

nîfe'yi ta'zîm ve tebcîl ettiği ve kendisine medh u 

senâda bulunduğu bilinen bir husûstur. Yine Ab-

dullah İbnü'l-Mübârek şöyle demiştir: "Kûfe'ye 

geldim ve "Sizin şu memleketinizin en âlimi kim-

dir?" diye sordum. Hepsi de "Ebû Hanîfe'dir" diye 

cevap verdiler." (İbn Abdilberr, A.g.e, aynı yer)

İmam-ı Maturidi

İsmi, Muhammed bin Mahmûd’dur. Ehl-i Sün-

netin iki i’tikâd imâmından birincisidir. Hocası Ebû 

Nasr-ı İyâd, Ebû Bekr-i Cürcânî’nin talebesi idi. 

Bu da İmâm Muhammed Şeybânî’nin talebesi idi. 

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’den gelen kelâm bilgi-

lerini kitaplara geçirdi; îzâh ve isbât etti. 

Künyesi Ebû Mansûr olup, “Mâtürîdî” ismiyle 

meşhur olmuştur. Doğum târihi kesin bilinme-

mekte olup, Semerkand’ın Mâtürîd kasabasında 

852‘de doğduğu tahmin edilmektedir. 944’te Se-

merkand’da vefât etti. Kabrini, bir Yahudi, Ruslar-

dan satın alarak ev yaptı. 1996 yılında İstan-

bul’dan giden bir İhlâs şirketi, bu yeri yehûdîden 

25.000 dolara satın aldı, restore ettirip ziyârete 

açıldı. Ebû Mansûr Mâtürîdî’nin soyunun Eshâb-ı 

kirâmdan Ebû Eyyûb Hâlid bin Zeyd el-Ensârî’ye 

ulaştığı rivâyet edilmektedir. 

Küçük yaşta ilim tahsiline yönelen, Ebû Man-

sûr Muhammed Mâtürîdî, İmâm-ı A’zam Ebû Ha-

nîfe’nin naklen bildirdiği fıkıh ve kelâm bilgilerini, 

kelâm ilminde müctehid olan Ebû Nasr-ı İyâd’dan 

öğrendi. Diğer aklî ve naklî ilimleri de zamânının 

âlimlerinden tahsil etti. 

Abbâsî devletinin zayıflamaya başladığı ve 

yeni İslâm devletlerinin kurulup, çeşitli siyâsî güç-

lerin ve îtikâdî fırkaların birbirleriyle mücâdele et-

tiği bir dönemde yaşayan Ebû Mansûr Mâtürîdî, 

kendini iyi yetiştirerek çeşitli kitaplar yazmak ve 

talebe yetiştirmek sûretiyle Ehl-i sünnet îtikâdını 

yaydı. Hâkim Semerkandî adıyla meşhur Ebü’l-

Kâsım İshâk bin Muhammed, Ebû Muhammed 

Abdülkerîm bin Mûsâ el-Pezdevî, Ebü’l-Leys el-

Buhârî ve Ebü’l-Hasan Ali bin Sa’îd gibi ilim ve 

takvâ yönünden yüksek âlimler, onun tedris hal-

kasında yetiştiler. 

Ebû Mansûr Mâtüridî hazretleri, böylece 

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin, Tâbiînin ileri gelen-

lerinden ve Eshâb-ı kirâmdan, onların da Pey-

gamber Efendimizden naklen bildirdiği îtikat bil-

gilerini, yâni Ehl-i Sünnet îtikâdını nakledenler vâ-

sıtasıyla topladı. Bu bilgileri çeşitli aklî ve naklî de-

lillerle ispat etti.Y aşadığı coğrafî bölge ve zamâ-

nın şartlarında, Ehl-i Sünnet îtikâdını müdâfaa ve 

açık bir şekilde îzâh ederek müslümânların bu 

doğru yolda kalmalarına çalıştı. 

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin, El-Fıkh-ul-

Ekber, Er-Risâle, El-Fıkhul-Ebsat, El-Âlim vel-

Müteallim ve El-Vasiyye gibi îtikatla ilgili kitapla-

rında bildirilen îtikat bilgilerini aklî ve naklî deliller-

le açıklayarak tasnîf etti. Kendine has ispat ve 

iknâ metoduyla, çeşitli sapık fırkaların bozuk fikir-

lerine cevap verip, reddiyeler yazdı. Böylece 

temiz Müslümanların sapıklıktan kurtulmalarına 

vesîle oldu. 

Ehl-i sünnet kelâmıyla ilgili hususlarda mücte-

hid imâm oldu. Onun bildirdiği bu yola tâbi olan-

lara Mâtürîdî denildi. Ebû Mansûr Mâtüridî’den 

sonra da talebeleri, talebelerinin talebeleri bu kıy-

metli bilgileri, yazdıkları yüzlerce kitapla kendile-

rinden sonraki nesillere ulaştırdılar. Amelde (ibâ-

dette) Hanefî mezhebine tâbi olanların ekserîsi 

Mâtürîdî îtikâdındadırlar.
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Eş’arî, amelî olarak da dört mezhep olarak bilinen; 

Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde ted-

vîn edilmiş olan mukaddes dînimiz İslâm’ın tâ ken-

disidir. 

Demek ki, ilk üç asırda, hadîs-i şerîflerle övül-

müş ilk üç hayırlı nesil olan Sahâbe-i Kirâm, Tâbiîn-

i Kirâm ve Tebe-i Tâbiîn-i Kirâmın yanî “Selef-i Sâli-

hînin itikâdı” olarak isimlendirilen "Ehl-i Sünnet i'ti-

kâdı"; sonradan ortaya çıkmış bir tez veya anti tez 

şeklinde oluşmuş bir mezhep olmayıp dalâlet fırka-

ları dışında kalan ümmetin ana gövdesi ve cumhû-

run temel inancı, sahîh İslâm anlayışıdır. 

İmam-ı A’zam Ebu Hanife Nu’man Bin

Sabit Ehl-i Sünnet Âlimlerinin Reisidir 

Osmânlı Devletinin son dönem Şeyhulislâmla-

rından Mustafa Sabri Efendi'nin "Ders Vekîli" seçti-

ği Muhammed Zâhid el-Kevserî'nin, "Te'nîbü'l-

Hatîb" isimli eserinde de ifâde ettiği gibi [s. 31], bu 

ümmetin yarısının, hattâ üçte ikisinin metbûu (uy-

duğu imâm) durumundaki İmâm-ı A'zam Ebû Ha-

nîfe'nin (rahimehullah) muâsırlarından Mekke'li 

meşhûr zâhid Abdülazîz bin Ebî Revvâd: 

"Ebû Hanîfe, bir imtihân vesîlesidir. Kim onu se-

verse, sünnîdir; kim de ona buğz ederse, bid'atçi-

dir" demiştir. (el-Kevserî, Te'nîbü'l-Hatîb, s. 276)

İmâm Muhammed Bâkır, İmâm Ebû Hanîfe'yle 

karşılaşıp onunla uzun uzun görüştükten sonra, 

kendisine sarılarak alnından öpmüş ve kendisine 

duâ etmiştir. (el-Muvaffak el-Mekkî, Menâkıbü'l-

İmâm Ebî Hanîfe, s. 143)

Şâm fakîhi İmâm el-Evzâ'î, Abdullah İbnü'l-

Mübârek’e, İmâm Ebû Hanîfe hakkında, "Bu zât, 

belli ki üstâdlar arasında seçkin birisi. Git, ondan 

daha fazla ilim almaya bak" demiş, sonra da "İlmi-

nin çokluğu ve aklının mükemmeliyeti sebebiyle 

ona gıpta ettim…” sözlerini söylemiştir. (es-

Saymerî, Ahbâru Ebî Hanîfe, s. 78; Hatîb Bağdâdî, 

Târihu Bağdâd, XIII, 338; İbn Hacer el-Mekkî el-

Heytemî, el-Hayrâtu'l-Hısân, s. 46)

Sâdece Hanefî mezhebindeki âlimler değil, 

diğer mezheplere mensûb bir takım insâf ve tah-

kîk ehli ulemâ da, yazdıkları birçok kıymetli eserle-

rinde, İmâm-ı A'zam'a yapılan tenkîdlere ilmî de-

lîllerle cevaplar vermişlerdir: Mâlikî mezhebine 

mensup İbn Abdilberr'in "el-İntikâ"sı; Şâfiî mez-

hebine mensup İbn Hacer el-Mekkî'nin "el-

Hayrâtu'l-Hısân"ı, Muhammed b. Yûsuf es-

Sâlihî'nin "Ukûdu'l-Cümân"ı, es-Süyûtî'nin "Tebyî-

du's-Sahîfe"si, ez-Zehebî'nin "Menâkıb"ı; Hanbelî 

mezhebine mensup Cemâluddîn Yûsuf b. Abdil-

hâdî'nin "Tenvîru's-Sahîfe"si bunlardan sadece az 

bir kısmıdır. 

Görüldüğü gibi, farklı mezheplerden birçok 

âlim, İmâm-ı A'zam'ı medhetmişlerdir. el-Melikü'l-

Muazzam Îsâ bin Ebî Bekr, "es-Sehmu'l-Musîb" 

isimli eserinde, Muhammed Zâhid el-Kevserî de, 

"Te'nîbü'l-Hatîb", "Fıkhü Ehli'l-Irâk ve Hadîsü-

hüm", "İhkâku'l-Hakk bi-İbtâli'l-Bâtıl fî Muğîsi'l-

Halk", "en-Nüketü't-Tarîfe fi't-Tahaddüs an Rudû-

di İbn Ebî Şeybe alâ Ebî Hanîfe" kitâblarında, 

İmâm-ı A'zam hakkında kıymetli bilgiler vermiş, 

İmâm Ebû Hanîfe münekkidlerine, büyük bir 

vukûf ve dirâyetle, çok güzel, ilmî, aklî, mantıkî ve 

müdellel cevaplar vermişlerdir. 

İmâm-ı A'zam'ın ismi, Hadîs hâfızlarının zikre-

dildiği önemli eserlere konulmuştur: Şâfiî mezhe-

bindeki Hâfız Zehebî'nin "Tezkiretu'l-Huffâz"ına 

(I, 168); yine Şâfiî hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî'nin 

"Tabakâtu'l-Huffâz"ına (s. 80-81); Hanbelî mez-

hebine mensup hadîs hâfızı Şemsüddîn Muham-

med bin Ahmed İbn Abdilhâdî el-Makdisî'nin "el-



nız sürece asla hak yoldan uzaklaşmayacağınız 

apaçık dinî, ilmî, idari, siyasi kuralları içeren 

Allah'ın kitabı Kur'ân'ı ve Resûlü'nün sünnetini bı-

raktım. Bunlarla amel ediniz, davranışlarınıza 

Kur'ân ve sünneti yansıtınız” demiş, ayrıca 

Kur’an’da, Nisa Suresi 80. ayette “Kim Peygam-

ber’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur diyor, ay-

rıca bunu yineleyen başka ayetler de var” dedi. 

“Ben anlamıyorum” dedi Ayşe; “sünnetti, hadisti, 

ayetti… bir sürü kural ve gereklilikler var, herkes 

bir şey söylüyor, neyin doğru olduğunu bilmiyo-

rum, koca koca adamlar, profesörler, bir sürü 

hadis için uydurma diyor, ben Kur’an’ı bilirim” 

diye ekledi. “Ah” dedi Ahmet, şeytanın 7/24 me-

saisi diye düşünürken “anlatayım hanımım, vakit 

bu vakitmiş” diye ekledi. 

“Bak Ayşe’m” dedi Ahmet, “hepimizin inandığı 

Allah; el Âlim, yani herkesten daha fazlasını bil-

meye muktedir olan, en bilen. En Bilen, bu başını 

bilmediğimiz, sonunu kavrayamadığımız, kâinat 

düzleminin küçücük bir yerine, belki de ilminden 

sadece trilyonda birini inkişaf ettirerek bizi yarat-

mış. Hani Yıldızlararası diye bir filmde Satürn’ü 

geçen bir astronot bir uzaydaki bir kırılmanın için-

den geçerek yıllar sonra yine çıkış noktasına geli-

yordu ama geldiği yer ile çıkış noktası arasında 

yalnızca bir perde vardı, biz de buna hayret et-

miştik. İşte film de dahi hayret ettiğimiz bu kâina-

tın bizim için bilinmez olan deryasının bir noktası 

olan dünyada, küçük bir noktayız her birimiz. Ön-

ceden tasarlanmış olan milyonlarca gelişme son-

rası Hz. Âdem (as) ile başlayan ve bugünden 15 

asır öncesine kadar giden bir hayat akışı, yaşa-

nanların muhteşem bir özetle bize ders olarak ve-

rildiği Kur’an ve bu Kur’an’ın hükümlerini tatbik 

eden bir Resulullah (sav) ile son boyutuna taşını-

yor. Her yaşayan insan topluluğu ayrı bir kültür ve 

anlayış düzeyinde, her topluluğa da onlara uygun 

bir peygamber gönderilmiş; gerekli görülenlere 

de kitap da eklenmiş. Her insanlık döneminin tec-

rübelerini bugüne taşıyan bir eşsiz kitap ile eşsiz 

peygamber ile de bu nakletme tamamlanmış. Bu-

raya kadar olanlar özet hükmünde ve bunlarla il-

gili her soru işareti de ayrı bir açıklamaya muha-

tap; ama biz asıl konumuza devam edelim.

Bu Kur’an öyle bir kitap ki insanın kültürel ve 

zihinsel gelişimi devam ederken, her yüzyılda bey-

nin açılan anlayışına ve gönlün aralanan perdele-

rine yeni öğretiler gösteriyor. Her insan aynı kita-

bı okusa da her biri kendi akıl-gönül kapasitesinin 

karşılığına ulaşıyor. İşte insanın bu yolculuğunda 

Kur’an hükümlerinin icrasında yaşayacağı tered-

dütleri ortadan kaldıracak, “nasıl?” sorularına mu-

hatap muhteşem bir temsil makamı giriyor dev-

reye; temsilcinin hal dili “sünnet” ve söz dili 

“hadis.”

Hadi bugün aldığımız çamaşır makinasını dü-

şünelim. Bu makinayı nasıl kullanacağımız, bu 

makinayı üreten mühendis tarafından kapsamlı 

bir kullanma kılavuzu ile bize sunulmuş olsa da 

biz onu açmaya çekindik bozabilme endişesi ile. 

Ne zaman teknik servis geldi ve bize kullanımını 

gösterdi, biz artık bu makinayı kullanmaya mu-

vaffak olduk. Hal böyle iken çamaşır makinasın-

dan yüzbinlerce kat daha komplike olan insanın 

yaşam yolculuğundaki adımlarını tatbik etmesi 

de onun üreticisi olan Allah tarafından kullanma 

kılavuzu olan Kur’an ve onun teknik servisi olan 

Resulllah (sav) söz ve uygulamaları ile sabitlen-

miş. Uygulayıcıyı dikkate almayanın arıza yapma-

sı kaçınılmaz yani. Nitekim makineyi çalıştırmak 

için prize takıp akım almanın şart olduğu gibi, in-

sanın tek doğru seyahat yöntemi olan İslam yol-

culuğuna başlaması için atacağı ilk adımın sözleri 

de net; “şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yok-

tur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O’nun 

kulu ve elçisidir.” Şahitlik etmek görmek ile; kul ve 

elçi olana şahitlik ise O’nun elçilik ettiği uygula-

maları gönül ile görmek ve tatbik etmekle olur. 

Üreticimiz olan Allah’ın, bizim yani insani meka-

nizmamızın doğru şekilde çalışması için koşmuş 

olduğu şart, kelime anlamı Peygamber Yasası 

olan sünnetlere ve kelime anlamı Peygamber Va-

kaları olan hadislere uymamız. Mahkeme hâkimi-

nin tokmağına el pençe durup El Hakim’e muhalif 

olmak da bu işin trajikomik tarafı. Zira taam 

canım Peygamber’e inanıyoruz tabi ki diyip, onun 

sünnetlerini uygulamayıp, hadislerine yalan yaf-

tası yapıştırıp, insanların arasına nifak sokanların 

yolunu gözden geçirmesi gerekir!

Niçin Sünnet Var?
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Çok sevinçliydi. Yıllardır çalışırken harekete 

geçen ve neredeyse banyodan çıkacak kadar yü-

rüyen, tüm ailenin isim taktığı ve “bak bizimki yine 

geliyor” diye takıldığı çamaşır makinesinin yerini ni-

hayet yenisi almıştı. Küçük küçük paralar biriktir-

mişler ve ancak denklemişlerdi. Firma makinayı ge-

tirdi, ilk çalıştırmayı teknik servis yapacaktı, garanti 

kapsamında olması için bu şarttı. “Ne gerek var, ilk 

defa mı makine çalıştırcaz” dedi Ayşe, eline kullan-

ma kılavuzunu aldı, çok iyi hazırlanmıştı ama çe-

kindi yine de… Böylesine kapsamlı bir makine hata 

kaldırmazdı. Nitekim teknik servis geldiğinde kul-

lanma kılavuzunda yazılanları uygulayarak anlattı, 

hatta uygulattırdı. Şimdi Ayşe ve Ahmet’in zihnin-

de çok daha iyi oturmuştu, artık tüm detayları kav-

ramışlardı.

Teknik servisi uğurladılar. Ahmet “ben ikindiyi 

kılmadım, hemen namaza geçiyorum” dedi, omuz 

silkti Ayşe, daha neredeyse bir saat vardı, oldum 

olası Ahmet’in bu detaycılığını anlamıyordu; na-

mazdı, kılınırdı, kılınamazsa kaza edilirdi. Ahmet, 

Ayşe’ye “sünnetleri aksatma” diyordu; Ayşe, onca 

insan namaz dahi kılmazken Kur’an’da yazmayan 

ve Peygamberin yaptığı iddia edilen şeyleri yap-

maya anlam veremiyordu. Bunları düşünürken 

yağmur çiselediğini gördü, balkona çıkıp çamaşır-

ları toplamak gerekti, Ahmet de tam balkon kapı-

sının önüne sermişti seccadeyi ve önünden geçil-

mesine çok kızardı ancak çamaşırlar ıslanacaktı, 

“bi seferden no’olcak canım” dedi Ayşe, geçiverdi 

Ahmet’in önünden ve balkona çıktı. İçeri geri dön-

düğünde kurtardığı çamaşırlar için mutluydu 

ancak Ahmet’in rengini atmış görünce “hah şimdi 

yine kopacak pandomim” diye iç çekti. Ahmet 

“niye geçiyorsun Ayşe, namaz kılanın önünden ge-

çilmez, Hz. Peygamber (sav) namaz kılanın önün-

den geçmektense 40 yıl beklemenin daha hayırlı 

olacağını belirtmiş” dedi. Aman dedi Ayşe, “biraz 

televizyon seyret, ne biliyorsun öyle dediğini, on-

ların çoğu uydurmaymış, hem sen namazı kime kıl-

dığını bilmiyor musun, ne mantıksız, niye geçme-

yecekmişim önünden” diye söylendi. Ahmet için-

den la havle çekerken devam etti; Resulullah 

(sav) veda hutbesinde de “Size, sımsıkı sarıldığı-

Burak YİLMAZ



nız sürece asla hak yoldan uzaklaşmayacağınız 

apaçık dinî, ilmî, idari, siyasi kuralları içeren 

Allah'ın kitabı Kur'ân'ı ve Resûlü'nün sünnetini bı-

raktım. Bunlarla amel ediniz, davranışlarınıza 

Kur'ân ve sünneti yansıtınız” demiş, ayrıca 

Kur’an’da, Nisa Suresi 80. ayette “Kim Peygam-

ber’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur diyor, ay-

rıca bunu yineleyen başka ayetler de var” dedi. 

“Ben anlamıyorum” dedi Ayşe; “sünnetti, hadisti, 

ayetti… bir sürü kural ve gereklilikler var, herkes 

bir şey söylüyor, neyin doğru olduğunu bilmiyo-

rum, koca koca adamlar, profesörler, bir sürü 

hadis için uydurma diyor, ben Kur’an’ı bilirim” 

diye ekledi. “Ah” dedi Ahmet, şeytanın 7/24 me-

saisi diye düşünürken “anlatayım hanımım, vakit 

bu vakitmiş” diye ekledi. 

“Bak Ayşe’m” dedi Ahmet, “hepimizin inandığı 

Allah; el Âlim, yani herkesten daha fazlasını bil-

meye muktedir olan, en bilen. En Bilen, bu başını 

bilmediğimiz, sonunu kavrayamadığımız, kâinat 

düzleminin küçücük bir yerine, belki de ilminden 

sadece trilyonda birini inkişaf ettirerek bizi yarat-

mış. Hani Yıldızlararası diye bir filmde Satürn’ü 

geçen bir astronot bir uzaydaki bir kırılmanın için-

den geçerek yıllar sonra yine çıkış noktasına geli-

yordu ama geldiği yer ile çıkış noktası arasında 

yalnızca bir perde vardı, biz de buna hayret et-

miştik. İşte film de dahi hayret ettiğimiz bu kâina-

tın bizim için bilinmez olan deryasının bir noktası 

olan dünyada, küçük bir noktayız her birimiz. Ön-

ceden tasarlanmış olan milyonlarca gelişme son-

rası Hz. Âdem (as) ile başlayan ve bugünden 15 

asır öncesine kadar giden bir hayat akışı, yaşa-

nanların muhteşem bir özetle bize ders olarak ve-

rildiği Kur’an ve bu Kur’an’ın hükümlerini tatbik 

eden bir Resulullah (sav) ile son boyutuna taşını-

yor. Her yaşayan insan topluluğu ayrı bir kültür ve 

anlayış düzeyinde, her topluluğa da onlara uygun 

bir peygamber gönderilmiş; gerekli görülenlere 

de kitap da eklenmiş. Her insanlık döneminin tec-

rübelerini bugüne taşıyan bir eşsiz kitap ile eşsiz 

peygamber ile de bu nakletme tamamlanmış. Bu-

raya kadar olanlar özet hükmünde ve bunlarla il-

gili her soru işareti de ayrı bir açıklamaya muha-

tap; ama biz asıl konumuza devam edelim.

Bu Kur’an öyle bir kitap ki insanın kültürel ve 

zihinsel gelişimi devam ederken, her yüzyılda bey-

nin açılan anlayışına ve gönlün aralanan perdele-

rine yeni öğretiler gösteriyor. Her insan aynı kita-

bı okusa da her biri kendi akıl-gönül kapasitesinin 

karşılığına ulaşıyor. İşte insanın bu yolculuğunda 

Kur’an hükümlerinin icrasında yaşayacağı tered-

dütleri ortadan kaldıracak, “nasıl?” sorularına mu-

hatap muhteşem bir temsil makamı giriyor dev-

reye; temsilcinin hal dili “sünnet” ve söz dili 

“hadis.”

Hadi bugün aldığımız çamaşır makinasını dü-

şünelim. Bu makinayı nasıl kullanacağımız, bu 

makinayı üreten mühendis tarafından kapsamlı 

bir kullanma kılavuzu ile bize sunulmuş olsa da 

biz onu açmaya çekindik bozabilme endişesi ile. 

Ne zaman teknik servis geldi ve bize kullanımını 

gösterdi, biz artık bu makinayı kullanmaya mu-

vaffak olduk. Hal böyle iken çamaşır makinasın-

dan yüzbinlerce kat daha komplike olan insanın 

yaşam yolculuğundaki adımlarını tatbik etmesi 

de onun üreticisi olan Allah tarafından kullanma 

kılavuzu olan Kur’an ve onun teknik servisi olan 

Resulllah (sav) söz ve uygulamaları ile sabitlen-

miş. Uygulayıcıyı dikkate almayanın arıza yapma-

sı kaçınılmaz yani. Nitekim makineyi çalıştırmak 

için prize takıp akım almanın şart olduğu gibi, in-

sanın tek doğru seyahat yöntemi olan İslam yol-

culuğuna başlaması için atacağı ilk adımın sözleri 

de net; “şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yok-

tur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O’nun 

kulu ve elçisidir.” Şahitlik etmek görmek ile; kul ve 

elçi olana şahitlik ise O’nun elçilik ettiği uygula-

maları gönül ile görmek ve tatbik etmekle olur. 

Üreticimiz olan Allah’ın, bizim yani insani meka-

nizmamızın doğru şekilde çalışması için koşmuş 

olduğu şart, kelime anlamı Peygamber Yasası 

olan sünnetlere ve kelime anlamı Peygamber Va-

kaları olan hadislere uymamız. Mahkeme hâkimi-

nin tokmağına el pençe durup El Hakim’e muhalif 

olmak da bu işin trajikomik tarafı. Zira taam 

canım Peygamber’e inanıyoruz tabi ki diyip, onun 

sünnetlerini uygulamayıp, hadislerine yalan yaf-

tası yapıştırıp, insanların arasına nifak sokanların 

yolunu gözden geçirmesi gerekir!

Niçin Sünnet Var?
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Çok sevinçliydi. Yıllardır çalışırken harekete 

geçen ve neredeyse banyodan çıkacak kadar yü-

rüyen, tüm ailenin isim taktığı ve “bak bizimki yine 

geliyor” diye takıldığı çamaşır makinesinin yerini ni-

hayet yenisi almıştı. Küçük küçük paralar biriktir-

mişler ve ancak denklemişlerdi. Firma makinayı ge-

tirdi, ilk çalıştırmayı teknik servis yapacaktı, garanti 

kapsamında olması için bu şarttı. “Ne gerek var, ilk 

defa mı makine çalıştırcaz” dedi Ayşe, eline kullan-

ma kılavuzunu aldı, çok iyi hazırlanmıştı ama çe-

kindi yine de… Böylesine kapsamlı bir makine hata 

kaldırmazdı. Nitekim teknik servis geldiğinde kul-

lanma kılavuzunda yazılanları uygulayarak anlattı, 

hatta uygulattırdı. Şimdi Ayşe ve Ahmet’in zihnin-

de çok daha iyi oturmuştu, artık tüm detayları kav-

ramışlardı.

Teknik servisi uğurladılar. Ahmet “ben ikindiyi 

kılmadım, hemen namaza geçiyorum” dedi, omuz 

silkti Ayşe, daha neredeyse bir saat vardı, oldum 

olası Ahmet’in bu detaycılığını anlamıyordu; na-

mazdı, kılınırdı, kılınamazsa kaza edilirdi. Ahmet, 

Ayşe’ye “sünnetleri aksatma” diyordu; Ayşe, onca 

insan namaz dahi kılmazken Kur’an’da yazmayan 

ve Peygamberin yaptığı iddia edilen şeyleri yap-

maya anlam veremiyordu. Bunları düşünürken 

yağmur çiselediğini gördü, balkona çıkıp çamaşır-

ları toplamak gerekti, Ahmet de tam balkon kapı-

sının önüne sermişti seccadeyi ve önünden geçil-

mesine çok kızardı ancak çamaşırlar ıslanacaktı, 

“bi seferden no’olcak canım” dedi Ayşe, geçiverdi 

Ahmet’in önünden ve balkona çıktı. İçeri geri dön-

düğünde kurtardığı çamaşırlar için mutluydu 

ancak Ahmet’in rengini atmış görünce “hah şimdi 

yine kopacak pandomim” diye iç çekti. Ahmet 

“niye geçiyorsun Ayşe, namaz kılanın önünden ge-

çilmez, Hz. Peygamber (sav) namaz kılanın önün-

den geçmektense 40 yıl beklemenin daha hayırlı 

olacağını belirtmiş” dedi. Aman dedi Ayşe, “biraz 

televizyon seyret, ne biliyorsun öyle dediğini, on-

ların çoğu uydurmaymış, hem sen namazı kime kıl-

dığını bilmiyor musun, ne mantıksız, niye geçme-

yecekmişim önünden” diye söylendi. Ahmet için-

den la havle çekerken devam etti; Resulullah 

(sav) veda hutbesinde de “Size, sımsıkı sarıldığı-

Burak YİLMAZ
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Ha gelelim en kritik soruya; “bunlar uydurma!” 

diyenler… İman etmiş bir insan biliyor ki Allah 

Kur’an’a kıyamete kadar sahip çıkacak; Hicr Suresi 

9. ayet ile de bu sabit: “Zikri (Kur'an) biz indirdik. 

Onun için zikri biz koruyacağız.” Ayet tahrif edildi 

diyen var ise ayrı bir sohbet yapmalıyız, hatta soh-

betler; kırk tane söz mucizesi Kur’an’ın insan tahri-

fine kapalı olduğunu gösterir. “Biz ayet demiyoruz; 

hadisler, sünnetler uydurma diyoruz” diyen nadan-

lara ilk sözümüz şu; Resulünü İslam olma şartının 

ilk kelamına koyan ve ayetini korumaya muktedir 

olan Allah, onun hadis ve sünnetlerinin tahrifine 

müsaade ediyor öyle mi? Bu akıl tutulmasını yaşa-

mak normal, eğer aklın gönül ile olan bağlantısını 

keser isek.

İkinci sözümüz ise gönlü, kalp ile bakışı redde-

den maddecilere uyanlara. İslam; insanın madde-

sinin içine hapis olmuş olan manasını tespit etme 

ve geliştirme yolculuğudur. Bu keşf ve gelişim için 

verilmiş olan başlangıç, orta, ileri ve çok ileri temel 

gelişim antrenmanları ile ruhunun dizginlerini eline 

alma gayretinde olan Müslümanlar yanlış ile doğ-

ruyu ayırt eder, kenarda köşedeki yanlış kelamlara 

muhatap olmaz, mevzu dahi etmezler. Farı kirli ara-

banın önünü aydınlatamaması gibi devamlı kir 

içinde boğuşanların her yeri kirli görmesi de bun-

dandır, istikameti belli etmek ve ayrılmamaya gay-

ret etmek lazımdır.

Üçüncü sözümüz ise şu; İslami tüm zaruriyet-

lerin, farzların ve bunları açıklayan sünnetlerin, 

fenni bir sebebi vardır. Mesela Ayşe’m bizim bu-

günkü mevzumuz, namaz kılarken önümden geç-

mene içerlemem…” “Hah, dedi Ayşe, esas konuya 

geldik.” Devam etti Ahmet, “aslında bu 18 haftalık 

bir ders ama kısaca özetleyeyim, insan ruhu dedi-

ğimiz şey bir enerji kütlesidir ve bu enerjinin de 

beslenmeye ihtiyacı vardır, aynı telefonun batarya-

sı gibi. Namaz bu enerjiyi tamamlayan bir seremo-

nidir, enerji noktalarının açık olduğu vakitlerde ruh 

enerjimizi tamamlamak için namaz kılarız.” “İlginç 

de önden geçme ile bunun ne alakası var” diye dü-

şündü Ayşe. “Bilim adamları dünyanın üzerinde 

insan bedeni ile ruhunu birleştiren enerji hatları 

gibi olan enerji dağıtım hatları keşfetmişler, bunla-

ra ley akımları demişler. Toplumsal büyük üzücü 

olayların yaşandığı kara akım hatları ile pozitif 

enerji dengesini sağlayan beyaz akım hatları. 

Mekke’de bulunan Kâbe ve Arafat Dağı’nın altı, 

gerçekte tüm beyaz akım hatlarının kesiştiği ve 

enerji santraline benzer biçimde yayınlandığı en 

önemli merkez. Kıbleye dönmenin ve kamet ile 

şarja start vermenin sebebi bu. Bu enerji aktarımı 

esnasında insanın önünden geçen başka bir insan 

bu operasyonu sonlandırıyor, Resulullah’ ın (sav) 

hadis ile bunu engellemesinin sebebi de bu. Tüm 

farzlar, sünnet ve hadisler benzer bir fenni sebebe 

sahip.” Ahmet sustu. Ayşe’nin gözleri nemliydi, 

sağ alt dudağını ısırıyor; bu muhteşem organizas-

yonu bilmemenin cahilliği ile bu organizasyonu 

kuran mimarın muhatabı olmanın gururu arasın-

da bir yerlerde duruyordu. 

“Bak” dedi Ahmet. Müslümanın öğrendikçe 

bağlılığının kuvvetleneceğini ve bu kuvvetlenme 

ile arzın mutlak hâkimi olarak El Hâkim’e olan gö-

revini icra edeceğini bilen İblis, kendisine avanelik 

eden bu sünnetsizlerin ipini bundan tutuyor. Kibri 

sebebiyle kovulan bu mahlûk, kibirlenme tuzağı-

na düşürdüğü bu sözde hocalara “sünnet yok, ha-

disler yalan, olan hadisleri de biz Kur’an’la ispatla-

yalım sonra onay veririz” dedirtiyor. Çünkü sünne-

ti ve hadisi inkâr ettirdiklerinde, Kur’an’ı kendi şer 

zihinleri ile yorumlayarak İslamsız bir İslam oluş-

turacaklar ve bu yeni dinin tek uleması kendileri 

olup bol bol kafalarına göre fetva verecekler. Te-

settürün aksesuar, sakalın tarz olduğu bu yeni 

akımlar, ojeli abdest alan hanımlar ve dar pantolo-

nu sebebiyle namaz kılamayan beylerin nargile ka-

felerdeki muhabbetlerine meze şimdi.

Ayşe “hadi” dedi, “vakit geçmeden akşam na-

mazını kılalım.” İçinden de bir evin erkeğindeki 

İslam bilincinin sağlamlığının önce o ailenin sonra 

da o toplumun temel gerekliliği olduğunu anladı. 

Ahmet seccadeleri seriyor, Ayşe ise gönlüne gelen 

nura hoş geldin deme heyecanı yaşıyor; dudağına 

birden takılan o sözlerle abdest almaya gidiyor-

du…

“Tâleâl- bedru âleynâ / Min seniyyâti-il vedâ… 

(Ay doğdu üzerimize / Veda tepesinden)

Vecebbeşşükrü Aleyna / Mâdeâ lillahi de’a… 

(Şükür gerekti bizlere /Allah’a davetinden)”

OSMANLI'NIN
EHL-İ SÜNNET
HASSASİYETİ

Ahmet Serhat ARVAS

Osmanlı Sultanları fıkhen Hanefi mezhebine, iti-

kadi olarak Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e bağlı kala-

rak yaşamışlardı. Bu topraklarda bid’at ehliyle ve 

mezhepsizlikle mücadele etmişler, sapkınlıklara 

geçit vermemişlerdi. Selçuklu’nun mirasını devam 

ettirmiş, şeriatten kıl kadar sapmamaya gayret 

etmiş, ömürlerini bu temiz yola yani Sünnet Ehl-i ol-

maya adamışlardı. Yaşadıkları mekânlardan, yap-

tırdıkları hayır eserlerine kadar duvarlarında ve ka-

pılarının üstünde; Kur’an ayetleri ile birlikte Hadis-i 

Şeriflerin de yazılı olduğu kitabeler bize bu gerçeği 

apaçık dile getirmektedir. 

Ehl-i Sünnet İtikadına sahip olabilmek için dini-

mizdeki dört delile sıkı sıkıya bağlı kalmak gerekir. 

Bu dört delilden birini inkar eden bu yoldan çıkmış 

olur. Nedir bu dört delil?

1- Kur’an-ı Kerim

2- Sünnet ( Peygamber efendimiz sallallahu 

aleyhi ve sellemin bildirdiği Hadis-i Şerifler)

3- İcma (Sahabe-i Kiram’ın söz birliği)

4- Kıyas-ı Fukaha (Ehl-i Sünnet âlimlerinin 

Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerden çıkardıkları 

hüküm)

Bu dört delilden birine inanmayan kimse Ehl-i 

Sünnet itikadına sahip olamaz. Osmanlı’nın eğitim 

sistemi de bu dört delil üzerinden uygulanmaktay-

dı. Osmanlı hem eğitimle insanlara bu en doğru 

yolu nakletti, hem de muhafaza etti.

“Kurtuluş fırkası, benim ve Eshabımın gittiği 

yolda bulunanlardır.” (Hadis-i Şerif, Tirmizi)

Anadolu’da zaman zaman çıkan fitneler ve in-

sanları doğru yoldan ayrılmaya davet eden birta-

kım isyanlar meydana geldiği vakit, Osmanlı devle-

ti bir dakika zaman kaybetmemiş, fitne ateşini kö-

rükleyenlere haddini bildirmişti. Ehl-i Sünnet’in 

muhafızı ve savunucusuydular. 

Bir örnek verecek olursak; günümüzde Yavuz 

Sultan Selim Han ile Şah İsmail arasındaki müca-

deleyi; bir iktidar (güç) mücadelesi, toprak veya 

şan, şöhret mücadelesi olarak göstermekten çe-

kinmezler. Yavuz Sultan Selim Han; Anadolu’da 

boy gösteren 1511-1512 yıllarında Şahkulu ve 

Nur Ali Halife isyanlarını iyi analiz etmiş, gözlemle-

miş ve önüne geçmek için mücadele etmişti. 

Daha Trabzon’da şehzade iken bu tehlikenin farkı-

na varmıştı. Safevilerin ortalığı karıştıran bu tehdi-

dine boyun mu eğecek, sessiz mi kalacaktı? Bu sa-

dece toprak meselesi değil, itikadi bir mesele idi. 

Bakın Şeyhülislam ve aynı zamanda tarihçi olan 

İbn-i Kemal Paşazade hazretleri Şah İsmail için şu 

ifadeleri kullanır: “Müfsid-i fâsid nihâd, mülhidi 

bed-i itikat”. Bunlar çok ağır ifadeler olabilir. Dö-

nemin âlimleri ve Osmanlı sultanları Ehl-i Sünnet 

itikadında oldukları için bu ifadeleri pek tabii kulla-

narak halkı bu fitne ateşinden uzak tutmak isteye-

ceklerdi. Kaynaklara baktığımızda ana sebebin bu 

itikadi mesele olduğunu, geri kalan hadiselerin ba-

hanelerden ibaret kaldığını anlıyoruz. Yine döne-

min meşhur isimlerinden biri olan İdris-i Bitlisi; fit-

neyi körükleyen zalimlerin yok edilmesinin, gaza-

dan daha önemli bir husus olduğunu dile getir-

miştir. 

Şimdi bir de mevzunun itikadi olduğunu sul-

tandan, Yavuz Sultan Selim Han’ın Şah İsmail’e 

yazdığı mektuptan öğrenelim:

“Maksadım Allah’ın inayetiyle senin padişahlı-

ğını yok etmek ve bu suretle de acizler üzerinden 

zulmünü ve fesadını kaldırmaktır. Ancak kılıçtan 
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biri ile yarışan insanlar vakıfların kurulması ile bu 

yarışı düzen ve tertip içinde sürdürmüşlerdi. Aç 

hayvanların doyurulması için kurulan vakıflar bile 

vardı. Peygamber efendimizin sünnetine uyarak 

yaşayan insanların bu temizliği ve iyi huyları dün-

yanın birçok yerinden gelen seyyahları bile etkile-

mişti. 

Fransız Gezgin Dr. A.B rayer: “Osmanlı halkın-

da, çocuklar arasında küfürleşme ve yumruklaş-

ma görülmez. Bunlar İslam terbiyesiyle ıslah edil-

dikleri için kendi aralarında sakin sakin oynayıp 

eğlenirler” diyerek aslında kaynağın ne olduğunu 

çok açık ve net bir şekilde belirtmiş oluyordu. 

Comte De Marsigli: “Yazın İstanbul'dan 

Sofya'ya giderken dağlardan anayol üzerine 

inmiş köylülerin yolculara bedava ayran dağıttık-

larına şahit oldum. Fakat şunu da itiraf etmeliyim 

ki bu dindarâne hareketlerinde biraz fazla ileri git-

mektedirler. İyiliklerini yalnız insan cinsine has-

retmekle kalmayıp hayvanlara ve hatta bitkilere 

bile teşmil ederler.”

Türk ve Müslüman düşmanı Avukat Guer: “Os-

manlı şefkati hayvanlara bile şamildir. Hayvanları 

beslemek için vakıflar ve ücretli adamları vardır. 

Bu adamlar sokak başlarında sahipsiz köpeklere 

ve kedilere et dağıtırlar. Sokaktaki ağaçların ku-

raklıktan kurumasını önlemek için bir fakire para 

verip sulatacak kadar kaçık Müslümanlara bile 

rastlamak mümkündür. Birçokları da sırf azat 

etmek için kuşbazlardan kuş satın alırlar. Bunu 

yapan bir Osmanlı'ya bir gün yaptığı işin neye ya-

radığını sordum. Küçümseyerek baktı ve şu ceva-

bı verdi: Allah'ın rızasını tahsile yarar."

Daha birçok örnek verebileceğimiz seyyahla-

rın gördükleri ve şaşkınlıkları bize ecdadımızın ya-

şantısı, hassasiyeti ve itikatları konusunda apaçık 

kanıtlar sunmaktadır… Yolu temiz olanın huyu da 

temiz olur, yaşantısı da, çevresi ile ilişkisi de…

Medreselerde Ehl-i Sünnet dışı eğitimlere asla 

izin verilmemişti. Bu, devletin kırmızı çizgilerin-

den birisi idi. Devletleri devlet yapan; gücünü ve 

devamlılığını sağlayan yapı taşları vardır. Devlet-i 

Aliyye’nin yapı taşı Ehl-i Sünnet itikadına bağlı kal-

masıdır. Mektep ve medreselerde Kur’an dersleri-

nin yanı sıra Hadis-i Şerif muhakkak okunur, Pey-

gamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 

hayatı en güvenilir kaynaklardan öğrencilere nak-

ledilirdi. 

Günümüzde; mezhepsizlik, reformculuk, me-

alcilik ve sünnet düşmanlığı gibi bozuk akımlar, 

din adamı kisvesine bürünen fitneciler eliyle bü-

yüyerek ilerlemekte. Bu bid’at akımlarının ve sap-

kın hareketlerin karşısında bozulmadan kalan in-

sanlar yok mu? Tabii ki var. Bahsettiğim insanlar 

bunca oyuna, plana ve tehdide karşı durabiliyor-

larsa bunu; temiz itikatlarına yani “Ehl-i Sünnet iti-

kadına” borçlular. Lâkin gerek televizyon kanalla-

rında, gerek üniversitelerde (çoğunlukla) artık re-

formcu akımlar örnek gösteriliyor, görüşleri ders 

olarak okutuluyor. Selçuklu’nun ve Osmanlı’nın 

Ehl-i Sünnet yolundaki gayretinden ve âlimlerin 

nakillerinden ise maalesef eser yok. 

Yine Osmanlı’nın son yıllarında, hükmettiği 

topraklarda ortaya çıkan Abduh, Afgani gibi isim-

ler örnek şahsiyetler olarak gösterilmekten çeki-

nilmiyor. Şaşılacak durum doğrusu! Niyetleri, 

amaçları, planları ortaya çıkarılmışken ve kapı ar-

kasında kimlerin hizmetçileri oldukları kanıtlan-

mışken bu gibi insanları örnek göstermek acaba 

kimlerin ekmeğine yağ sürmektir?

Osmanlı Ehl-i Sünnet itikadında idi; korudu, 

yaşadı, yaşatmaya gayret etti. Düşman ise Os-

manlı’nın bu yapı taşını çözmüştü, savaşarak yı-

kamayacaklarını bildikleri Osmanlı’yı içten yıkma-

ya çalıştılar. Bu planlarını gerçekleştirmeleri yak-

laşık iki asrı buldu. İtikat bozmak için görevlendi-

rilen eğitimli ajanlarla, dünyalık için vatanını 

satan hainleri buluşturdular. Devleti içten içe oya-

rak fitne dinamitini ateşlediler! 

Bu ateş Balkanlardan Ortadoğu’ya kadar Müs-

lümanların yaşadığı tüm bölgeyi yaktı ve yakma-

ya da devam ediyor…

Allah-ü Teâlâ, Müslümanlara uyanmayı ve 

Ehl-i Sünnet itikadına sarılmayı nasip etsin inşâal-

lah…

Selam ve muhabbetlerimle…
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önce sana sünnet-i seniyye icabı İslamiyet’i teklif 

ederim. Eğer yaptıklarına pişman olup can u gö-

nülden istiğfar eder, aldığın kaleleri geri verirsen ta-

rafımızdan dostluktan başka bir şey görmezsin.”

Bu mektupta dikkatlerden kaçmayan bir söz 

vardır ki işte bu anlatmaya çalıştığımızın bir özeti-

dir: “Sana sünnet-i seniyye icabı İslamiyet’i teklif 

ederim.”

Yukarıda İbn-i Kemal Paşa hazretlerinin Şah 

İsmail için söylediklerine yer verdik, bir de Ehl-i 

Sünnet İtikadı hakkında ne yazdığına bir bakalım: 

“Ehl-i sünnet vel-cemaat, Resulullah'ın, Eshabının, 

Tabiinin, yani Selef-i salihinin yoludur. İmam-ı 

A’zam ve diğerleri de bu yolda idiler.” (Ahmed İbn-i 

Kemal Paşa, Risale-i Münire)

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sal-

lallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisini Topkapı 

Sarayında, Harem’de gezinirken okuyabilir, orada 

yaşayan insanların nasıl bir hayat yaşadıklarını az 

çok anlayabilirsiniz. Örneğin Topkapı Sarayı içeri-

sinde, kulelerin en yükseği olan Adalet Kulesine çı-

karken Osmanlı Sultanları kapı kitabesini görerek, 

okuyarak çıkarlardı. Divan-ı Hûmayun toplantıları-

nın yapıldığı yerin üzerinden yükselen bu Adalet Ku-

lesinin kapısında şu Hadis-i Şerif yazılıdır:

“Bir günlük adalet, yetmiş sene ibadetten 

daha hayırlıdır.”

Divan-ı Hûmayun’da alınan kararlar Osmanlı 

Sultanına arz edilirdi. Arz odasında Sultan karar 

verirken, oturduğu yerin tam karşısında bu kez 

başka bir kitabe dikkat çeker. Şöyle yazmaktadır:

“Hikmetin başı Allahüteâlâ’dan korkmaktır.”

Görüldüğü üzere, Osmanlı Sultanları attıkları 

her adımda Allahüteâlâ’nın emirlerine ve Pey-

gamber efendimizin sünnetine bağlı kalmayı sür-

dürdüler. Bu yol onları adaletle yönetime sevk et-

mişti.

Hadis-i Şerifler Osmanlı’da sadece kitabelerde 

değil, gönüllerde de yer bulmuştu. Öyle ki İstan-

bul fethini müjdeleyen Hadis-i Şerif uğruna kaç 

kez kuşatıldı koca şehir… Fatih Sultan Mehmed 

Han’a varıncaya kadar Müslüman olan bütün hü-

kümdarların hedefi, amacı, hayaliydi İstanbul’u 

almak…

Ehl-i Sünnet itikadı toplumu da şekillendirmiş, 

bu en doğru ve temiz yol evlerin içinden caddele-

re, sokaklara kadar insanların adalet ve uyum 

içinde yaşamasını sağlamıştı. İyilik yapmak için bir-
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evime öyle bir cemre düşsün ki yüreğim sevgi çe-

rağıyla gönül hâline gelsin… Gönüldeki sevdâlar, 

cezir vakti kanat çırpan bir ak güvercin olup Mâ-

verâ’ya yükselsin… Kalpteki mâsivâ ateşi sön-

sün... Kıbleden gelen ışığın ilâhî tecellîsiyle sü-

veydâ-i kalp nûra dönsün… Hakk’ın inâyetiyle; be-

şeriyeti varlık bestesine kavuşturan, insanlığı 

kendi fıtrat yüzüyle tanıştıran ve âdemoğlundaki 

muhabbeti, Muhammedî sevdâlarla buluşturan 

bir “Gül” cemresi düşsün yüreğimize...

Bir “Gül” cemresi bekliyoruz…

Kalplerin, sonsuz nurun rehberliğinde yeni-

den hayat bulması için… Yüreğimizdeki her hüc-

renin besmeleyle yeniden kendine gelmesi için… 

İlâhî aşkla yanan ve güle sevdâlanan gönüllerin 

yeniden yaratılış sırrında karar kılması için... Ve ni-

hâyet sonsuzluk nağmelerini idrâk eden güle per-

vâne sînelerde gülün her dem canlı kalması, ruh-

ların ebediyen gülmesi için, bir “fasl-ı ganîmet” 

olan “Gül” cemresi bekliyoruz…

Bir “Gül” cemresi bekliyoruz…

O cemre ki ilâhî sevdânın nûruyla gönüllerimi-

zi gül-deste eden, efsûnkâr güzelliklerle kalpleri-

mizi dil-beste eden bir muhabbet fermânıdır...

O cemre ki yüreklerimizdeki küllenmiş sevdâ-

ları kor hâline getirip tutuşturan, gönüllerimizdeki 

firkat ateşini rahmet deryâsına kavuşturan, “kev-

ser akan, gül kokan” güzelliklerle hissiyâtımızı bu-

luşturan bir vuslat çağlayanıdır...

O cemre ki dilin söyleyemediğini anlatan, 

sözün ifâde edemediğini âşikâr eden bir “Hüsn-ü 

Aşk” destânıdır...

O cemre ki Hz. Âdem’in niyâzı, Hz. İbrahim’in 

duâsı, Hz. Îsâ’nın müjdesi, Hz. Âmine’nin rüyâsı 

olup hilkat sırrının tercümanıdır… Hülâsâ o 

cemre, gönül yaralarımızın “Gül” mushaflı der-

mânıdır...

Bir “Gül” cemresi bekliyoruz…

“Gül” cemresi düşen yürekler; hidâyet bula-

rak hayâtiyet kazanır, kıyısı olmayan rahmet um-

mânına yelken açarak mutlak hakîkati tanır ve 

sevgilerin en yücesi adına “Gül” yüzlü sevdâlarla 

hemhâl olarak âyet âyet yıkanır... O halde gelin 

hep berâber, “Gül” dalından bir mızraba râm olup 

gönül tellerimizi “Gül” aşkıyla akort edelim ki gön-

lümüz gülle meftûn olsun, hazâna eren kalbimiz 

bu kutlu cemreyle yeniden baharı bulsun... Yüre-

ğimizde katmer güller açılsın, ömür defterimizde-

ki sedirden sayfalar boş kalsın ve her hâlimiz 

“Gül” yapraklarına yazılsın… Ve böylece bizler de; 

gül mevsiminin ferah-fezâ ikliminde yeni bir ba-

hara uyanalım ve mest ü mâhûr bir hayata yeni-

den merhabâ diyelim…

Şairin; “Esti nesîm-i nevbahar, açıldı güller 

subh-dem” dediği bir zaman dilimindeyiz... Şimdi 

Gül mevsimindeyiz... Bahardaki dirilişi yaşıyo-

ruz... Her bahar, gülün goncaya durmasına; her 

gül de bir dirilişe, bir uyanışa, bir rahmete vesîle-

dir… Zâten baharın bir adı da “Gül mevsimi” değil 

midir? Bu sebeple bahara; “vakt-i gül, mevsim-i 

gül, devr-i gül” denilmemiş midir? Bu bahar; ay 

ve güneşin “Gül” faslına berâber şâhitlik ettiği 

müstesnâ bir bahardır... Çünkü “seyyidü ezhâri’l 

cenneh” (Cennet çiçeklerinin serveri) diye vasfe-

dilen katmer gülün açılma vaktiyle, Kâinâtın Sol-

mayan Gülü’nün dünyaya teşrifleri aynı zamâna 

tevâfuk etti... İnşallah bu güzel buluşma; beşeri-

yetin gönlünde “Gül” tomurcuklarının açılmasına, 

yeni bir müjdeli şafağın sökmesine ve hasret kal-

dığımız gerçek baharların yeniden gönül semâla-

rımızda tulû etmesine vesîle olur…

Gündönümünü yaşadığımız bu zaman dili-

mindeki niyâzımız, gündönümlerinin artık “Gül” 

dönümü olması… Bu Gül mevsiminde; hem başı 

dik dağın hem de boynu bükük sümbülün hâlet-i 

rûhiyesiyle, her ölçümüzü gülden alalım; kalbimi-

ze, aklımıza, irâdemize ve duygularımıza gülün 

gösterdiği istikamette yön verelim... Mânânın vâ-

risleriyken, maddenin köleliğinde körelip âmâ hâ-

line gelen gözümüzü ve gönlümüzü gülün nûruy-

la ışığa kavuşturalım… Eğer bizler; hayatın her ka-

resini besmeleyle fetheder ve yeşil köşkün lâm-

basını gülün nûruyla yakabilirsek işte o zaman; 

gönlümüz gülşen, çehremiz rûşen, çevremiz şen 

olacak; duygularımıza güle mümâsil bir renk, öl-

çülerimize Gül Devri’nden bir mihenk gelecek ve 

dünyamız, “Gül” mihverli bir âhenkle gülecektir…

Fakat ne çâre ki yıllardan beri Gül mevsiminin 

gül-efşân güzelliklerini idrâk edemiyoruz bir 

türlü... Ne yazık ki hazân eriyor hayatımıza, bahar 

Bir Gül Cemresi
Bekliyoruz
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Gül yaprağıyla örtün yüreğimi...

Yüreğim üşüyor… Gülden ayrı düşen yüreğim 

buz dağına döndü, üşüyorum… Kanadı kırık sev-

dâların şehbal açtığı yüreğimde, Gül yetimlerinin 

hüznünü bölüşüyorum…

Gül yaprağıyla örtün yüreğimi...

Üşüyor yüreğim… Yüreğimi gül yaprağıyla 

örtün ki her yanımı gül kokuları bürüsün... Gül 

esintileriyle handân olan yüreğim, âteş-i aşka 

düşüp gülün gölgesinde yürüsün... Rûhum gülis-

tana dönerken; yüreğim “Gül” aşkıyla kavrulsun ve 

muhabbetullahın âsûde ikliminde inşirâh bulsun…

“Gül” yaprağıyla örtün yüreğimi...

Yüreğim üşüyor... Gülün nefesiyle kor hâline 

gelen bir ateş düşsün ki yüreğime, ılık bahar mel-

temlerinin getirdiği ebr-i nîsan ile kalbimdeki buz-

lar kelep kelep çözülsün… Kalplerden taşıp göz pı-

narlarından çağlayan “Gül” kokulu şebnemler, rah-

met olup yanaklardan süzülsün... Erisin “Gül” cem-

resiyle yürek yaylasındaki karlar... Yıllardır bekle-

diğimiz bu son cemreyle kalbimize demir atsın 

cennet-âsâ baharlar...

Üşüyor yüreğim… Bir bahar tebessümüdür öz-

lediğim… Bir “Gül” cemresidir beklediğim… Can 

Dr. Mehmet GÜNEŞ



evime öyle bir cemre düşsün ki yüreğim sevgi çe-

rağıyla gönül hâline gelsin… Gönüldeki sevdâlar, 

cezir vakti kanat çırpan bir ak güvercin olup Mâ-

verâ’ya yükselsin… Kalpteki mâsivâ ateşi sön-

sün... Kıbleden gelen ışığın ilâhî tecellîsiyle sü-

veydâ-i kalp nûra dönsün… Hakk’ın inâyetiyle; be-

şeriyeti varlık bestesine kavuşturan, insanlığı 

kendi fıtrat yüzüyle tanıştıran ve âdemoğlundaki 

muhabbeti, Muhammedî sevdâlarla buluşturan 

bir “Gül” cemresi düşsün yüreğimize...

Bir “Gül” cemresi bekliyoruz…

Kalplerin, sonsuz nurun rehberliğinde yeni-

den hayat bulması için… Yüreğimizdeki her hüc-

renin besmeleyle yeniden kendine gelmesi için… 

İlâhî aşkla yanan ve güle sevdâlanan gönüllerin 

yeniden yaratılış sırrında karar kılması için... Ve ni-

hâyet sonsuzluk nağmelerini idrâk eden güle per-

vâne sînelerde gülün her dem canlı kalması, ruh-

ların ebediyen gülmesi için, bir “fasl-ı ganîmet” 

olan “Gül” cemresi bekliyoruz…

Bir “Gül” cemresi bekliyoruz…

O cemre ki ilâhî sevdânın nûruyla gönüllerimi-

zi gül-deste eden, efsûnkâr güzelliklerle kalpleri-

mizi dil-beste eden bir muhabbet fermânıdır...

O cemre ki yüreklerimizdeki küllenmiş sevdâ-

ları kor hâline getirip tutuşturan, gönüllerimizdeki 

firkat ateşini rahmet deryâsına kavuşturan, “kev-

ser akan, gül kokan” güzelliklerle hissiyâtımızı bu-

luşturan bir vuslat çağlayanıdır...

O cemre ki dilin söyleyemediğini anlatan, 

sözün ifâde edemediğini âşikâr eden bir “Hüsn-ü 

Aşk” destânıdır...

O cemre ki Hz. Âdem’in niyâzı, Hz. İbrahim’in 

duâsı, Hz. Îsâ’nın müjdesi, Hz. Âmine’nin rüyâsı 

olup hilkat sırrının tercümanıdır… Hülâsâ o 

cemre, gönül yaralarımızın “Gül” mushaflı der-

mânıdır...

Bir “Gül” cemresi bekliyoruz…

“Gül” cemresi düşen yürekler; hidâyet bula-

rak hayâtiyet kazanır, kıyısı olmayan rahmet um-

mânına yelken açarak mutlak hakîkati tanır ve 

sevgilerin en yücesi adına “Gül” yüzlü sevdâlarla 

hemhâl olarak âyet âyet yıkanır... O halde gelin 

hep berâber, “Gül” dalından bir mızraba râm olup 

gönül tellerimizi “Gül” aşkıyla akort edelim ki gön-

lümüz gülle meftûn olsun, hazâna eren kalbimiz 

bu kutlu cemreyle yeniden baharı bulsun... Yüre-

ğimizde katmer güller açılsın, ömür defterimizde-

ki sedirden sayfalar boş kalsın ve her hâlimiz 

“Gül” yapraklarına yazılsın… Ve böylece bizler de; 

gül mevsiminin ferah-fezâ ikliminde yeni bir ba-

hara uyanalım ve mest ü mâhûr bir hayata yeni-

den merhabâ diyelim…

Şairin; “Esti nesîm-i nevbahar, açıldı güller 

subh-dem” dediği bir zaman dilimindeyiz... Şimdi 

Gül mevsimindeyiz... Bahardaki dirilişi yaşıyo-

ruz... Her bahar, gülün goncaya durmasına; her 

gül de bir dirilişe, bir uyanışa, bir rahmete vesîle-

dir… Zâten baharın bir adı da “Gül mevsimi” değil 

midir? Bu sebeple bahara; “vakt-i gül, mevsim-i 

gül, devr-i gül” denilmemiş midir? Bu bahar; ay 

ve güneşin “Gül” faslına berâber şâhitlik ettiği 

müstesnâ bir bahardır... Çünkü “seyyidü ezhâri’l 

cenneh” (Cennet çiçeklerinin serveri) diye vasfe-

dilen katmer gülün açılma vaktiyle, Kâinâtın Sol-

mayan Gülü’nün dünyaya teşrifleri aynı zamâna 

tevâfuk etti... İnşallah bu güzel buluşma; beşeri-

yetin gönlünde “Gül” tomurcuklarının açılmasına, 

yeni bir müjdeli şafağın sökmesine ve hasret kal-

dığımız gerçek baharların yeniden gönül semâla-

rımızda tulû etmesine vesîle olur…

Gündönümünü yaşadığımız bu zaman dili-

mindeki niyâzımız, gündönümlerinin artık “Gül” 

dönümü olması… Bu Gül mevsiminde; hem başı 

dik dağın hem de boynu bükük sümbülün hâlet-i 

rûhiyesiyle, her ölçümüzü gülden alalım; kalbimi-

ze, aklımıza, irâdemize ve duygularımıza gülün 

gösterdiği istikamette yön verelim... Mânânın vâ-

risleriyken, maddenin köleliğinde körelip âmâ hâ-

line gelen gözümüzü ve gönlümüzü gülün nûruy-

la ışığa kavuşturalım… Eğer bizler; hayatın her ka-

resini besmeleyle fetheder ve yeşil köşkün lâm-

basını gülün nûruyla yakabilirsek işte o zaman; 

gönlümüz gülşen, çehremiz rûşen, çevremiz şen 

olacak; duygularımıza güle mümâsil bir renk, öl-

çülerimize Gül Devri’nden bir mihenk gelecek ve 

dünyamız, “Gül” mihverli bir âhenkle gülecektir…

Fakat ne çâre ki yıllardan beri Gül mevsiminin 

gül-efşân güzelliklerini idrâk edemiyoruz bir 

türlü... Ne yazık ki hazân eriyor hayatımıza, bahar 

Bir Gül Cemresi
Bekliyoruz
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Gül yaprağıyla örtün yüreğimi...

Yüreğim üşüyor… Gülden ayrı düşen yüreğim 

buz dağına döndü, üşüyorum… Kanadı kırık sev-

dâların şehbal açtığı yüreğimde, Gül yetimlerinin 

hüznünü bölüşüyorum…

Gül yaprağıyla örtün yüreğimi...

Üşüyor yüreğim… Yüreğimi gül yaprağıyla 

örtün ki her yanımı gül kokuları bürüsün... Gül 

esintileriyle handân olan yüreğim, âteş-i aşka 

düşüp gülün gölgesinde yürüsün... Rûhum gülis-

tana dönerken; yüreğim “Gül” aşkıyla kavrulsun ve 

muhabbetullahın âsûde ikliminde inşirâh bulsun…

“Gül” yaprağıyla örtün yüreğimi...

Yüreğim üşüyor... Gülün nefesiyle kor hâline 

gelen bir ateş düşsün ki yüreğime, ılık bahar mel-

temlerinin getirdiği ebr-i nîsan ile kalbimdeki buz-

lar kelep kelep çözülsün… Kalplerden taşıp göz pı-

narlarından çağlayan “Gül” kokulu şebnemler, rah-

met olup yanaklardan süzülsün... Erisin “Gül” cem-

resiyle yürek yaylasındaki karlar... Yıllardır bekle-

diğimiz bu son cemreyle kalbimize demir atsın 

cennet-âsâ baharlar...

Üşüyor yüreğim… Bir bahar tebessümüdür öz-

lediğim… Bir “Gül” cemresidir beklediğim… Can 
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gelmeden... Ve şimdi, “Senetü’l-hüzün” Hüzün 

Yılı’nın en hazîn günlerinden daha kederli bir za-

manı yaşıyoruz... Kutlu Emânetin Emîn Mimâ-

rı’ndan bize kalan ve “İki Emânet” olan Kur’an ve 

sünnete hakkıyla sâhip çıkamıyoruz... Kur’ân sâ-

dece evimizin duvarında asılı kaldı; sünnet ise ne 

acıdır ki önemsenmez oldu, tartışılır hâle geldi ve 

inkâra başlandı… Heyhat! Bizler bu emânetlere 

sâhip çıkmak şöyle dursun, “Gül” mushaflı sevdâ-

mızı yok etmek isteyenlere bile sesimizi çıkaramı-

yoruz; yalnızlıktan, yılgınlıktan, yorgunluktan ve 

âcizlikten...

Gülü gerçek mânâsıyla gönlümüze hâkim kıla-

madığımız, O’nun mübârek izinden ayrıldığımız 

için yalnızız, yılgınız, yorgunuz ve âciziz...

Yalnızlığımız; Müslüman olarak birbirimizi kâmil 

mânâsıyla sevememekten, vahdetten ayrılıp kes-

rete düşmekten ve kardeşliği unutup tefrikada 

karar kılmaktan...

Yılgınlığımız; madde ile mânânın, ilim ile îma-

nın, akıl ile irfânın, şuur ile kalbin terkibini yapama-

maktan; kalem, kılıç ve âsâyı, irâde, alınteri ve duâ 

ile yoldaş edememekten...

Yorgunluğumuz; gülün gölgesinde nefeslen-

meyip nefsin peşinde bîtap düşmekten ve madde-

ye esir olup dünyayı kalbimize yüklemekten…

Ve âcizliğimiz ise “En Azîz” olanı unutup “Emro-

lunduğun gibi dosdoğru ol” ölçüsünü terk etmek-

ten; İslâm hakîkatinin insana yüklediği keyfiyeti 

hakkıyla anlamayıp bunun yerine, nefsânî arzuları-

mızı ikame etmekten; Kur’ân ve Sünnet çizgisini bı-

rakıp, gülün muazzez ikliminden uzaklaşmaktan…

Yâ Rabbî! Hakk’ı bilmeyi, hakîkati ölçü almayı, 

gülün gölgesinde kalmayı, “Gül” aşkını gönlümüze 

hâkim kılmayı, gülün emrettiği gibi kardeş olmayı, 

“Gül” yaprağıyla dünyadaki bütün mazlumların göz-

yaşını silmeyi ve “Gül” ikliminde kendimizi bulmayı 

bizlere yeniden nasîp eyle... Yâ Rabbî! Dünyayı eli-

mizden alma fakat kalbimize de koyma…

Ey En Güzel Gül! Ey Şâh-ı Rusül! Sen Rabbin-

den “Eşyânın hakîkatini öğrenmeyi” talep ederken 

bu muazzam duânın sırrına eremeyen biz kalbi vî-

râneler ise; hakîkatini bilmediğimiz eşyâlara sâhip 

olmak için ömür sermâyemizi boş yere tüketiyor ve 

evlerimizdeki eşyâ kalabalığı içinde hakîkat sırrının 

farkına bile varmadan beyhûde yere yorulup tü-

keniyoruz...

Aslında bizler; Efendimiz’in teri gül koktuğu 

için gülü her kokladığında salâvât getiren; gül yap-

rağının yere dökülmesini dahi günah addederek 

kitap sayfaları arasında îtinâ ile gül yaprağı kuru-

tan bir medeniyetin vârisleriyiz...

Bu gül mevsiminde ellerimizi yaprak yaprak se-

mâya açarak azîz milletimizin gönlünün yeniden 

Güle yâr olması için duâ edip yalvaralım... Güzel-

liklerin hicret ettiği, huzûrun terk-i diyâr edip gitti-

ği bu mübârek vatan topraklarında yeniden “Gül” 

fidelerinin filiz vermesi için Hakk’ın dîvânına göz-

yaşlarıyla varalım... Çünkü “Gül” kokusundaki aşk 

rüzgârlarından nasîpdâr olanlar, seher vakti sevdâ 

yaylasının yollarını gözyaşlarıyla aşındırırlar… Öy-

leyse gelin hep birlikte gönlümüzün sesini, gözya-

şıyla ıslattığımız beyaz dilekçelere cümle cümle dö-

kerek: “Yâ Erhame’r-râhimîn... Yeni bir “Gül” cem-

resi düşür âdemoğlunun gönlüne… Bu garip üm-

mete baharı soluklat yine… Yeniden döndür kah-

raman milletimi tarihî mefahirine” duâsını Cenâb-ı 

Allah’a arz edelim... “Âlemlere Rahmet” olan Kâ-

inâtın Efendisinden de şefâat isteyelim: Ey emsâli 

olmayan Gül! Kalmadı bu mazlum ümmette, bu 

azîz millette artık tahammül, ne olur bize de bir 

gül, tebessümünle şâd olsun her mü’min gönül di-

yelim…

Duâlarımız odur ki son nefesinde bir demet 

gül isteyip onu koklayarak rûhunu teslim eden Hz. 

Ali (r.a.) gibi, bizim ömrümüzün bidâyeti de, nihâ-

yeti de, ilk faslı da, son faslı da Fasl-ı Gül olsun… 

Ve gönlümüz dâimâ “Gül” aşkıyla dolsun...

Gül mevsiminde, Gül yetimlerinin Güle sevdâlı 

yüreklerini Gül cemresinden mahrûm bırakma Yâ 

Rabbî...

“Gül” Efendim, gülümse bize… “Gül” yüzünden 

nur yağsın yüreklerimize… Yalnızız, yılgınız, yorgu-

nuz, âciziz, perîşânız, günahkârız, öyle muhtacız ki 

şefâatinize... Ne olur imdâd eyle bize...

Boyun büktüm, perîşânım, bu derdin sende ted-

bîri,

Lebim kavruldu âteşten döner pâyinde tezkîri,

Ne dem gönlün murâd eylerse taltîf eyle Kıtmîr’i

Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım Yâ Resûlal-

lâh…

Ercan ÇİFCİ

Ali Şeriati; İranlı sosyalist yazar. 23 Kasım 

1933, Horasan Eyaleti Sebzivar kenti doğumlu. 

Baba, Farisi milliyetçi ve mutaassıp bir Şii olan Mu-

hammed Taki. Eğitim hayatına yı1940 yılında İbn 

Yemin İlkokulunda başlayan Şeriati’nin Meşhed 

Firdevsi Lisesinde okumaya başlayışı ise 1946’da. 

Ardından 1950 yılında Meşhed Öğretmen Kole-

ji’ne giriş ve 1952 itibari ile Meşhed yakınlarında 

bulunan Ahmedâbâd köyünde öğretmenliğe baş-

layış. 1956’da Meşhed Üniversitesi’ne kayıt ve 

aynı dönemlerde Ulusal Direniş Hareketi’ne üye 

olduğu gerekçesi ile babası ile birlikte tutuklanış. 

Altı aylık cezaevi sürecinden ve üniversiteyi bitir-

dikten sonra 1960 yılında Fransa’ya sosyoloji ça-

lışmaları için gidiş. Aynı dönemde Fransa’nın Ce-

zayir politikası ile ters düşme dolayısıyla kısa bir 

süre tutuklanış. 1962’de İran’a geri dönüş ve kısa 

bir cezaevi sürecinin ardından öğretmenliğe yeni-

den başlayış. 1965-77 arası İran’da çeşitli söy-

lemler -daha çok Marksist söylemler- üzerinden si-

yasi faaliyetlerde bulunuş ve örgütlenmelerde 

yer alış. 1977’de Avrupa’ya kaçış ve aynı yılın 16 

Mayıs’ında İran istihbaratı SAVAK’ın öldürdüğü 

iddia edilse de gerçekte kalp krizinden ölüş. 

(Rahnema 2016: 528)

Şeriati’nin yaşadığı dönem siyasi açıdan ol-

dukça çalkantılı ve hızlı değişimlerin olduğu bir dö-

nemdir. Çocukluk çağlarında yaşadıkları onu ol-

dukça fazla etkilemiştir. Bunların başında da Şii 
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hammed-Taki Şeriati “İslâmî Hakikati Yayma Mer-

kezi”nin kuruluşunda rol almıştı. Tude(h) Parti-

si’nin İran’ın sosyalistleri arasında giderek artan 

popülaritesi Şeriati’nin babasını onların Marksist 

düşünceleriyle ilişkilenmeye zorlamıştı. Böylelikle 

1940’ların sonunda İslâm ve Marx arasında diya-

lektik bir rabıta kuruldu. İslâmi dil ve kavramlara 

Marksist öğeler bu vesileyle aktarıldı. Şeriati, öğ-

rencilik yıllarında temelde “İslâmî Sol”un ve bir 

dizi hizbin, gayri resmî uydu örgütlenmelerinin 

içinde yer aldı. Muhammed Nahşeb öncülüğünde 

örgütlenmiş Hodâperestân-ı Sosyalist (Allahpe-

rest sosyalistler) adlı fikir kulübüne katıldı ve aktif 

faaliyetlerde bulundu. Bu dönemde basılan ilk 

eseri babasının yarım bıraktığı Abdülhamit Cev-

det Etşar’ın “Ebu Zer-i Gifari” adlı kitabının çeviri-

siydi. Bu kitapta Hz. Ebu Zer inandıkları uğruna 

her şeyini fedaya hazır bir İslâmî ultra-komünist 

olarak resmediliyordu. İslâm büyükleri ile bu tür 

irtibat kurmalar Şeriati’nin Leninist eğiliminin ne-
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gelmeden... Ve şimdi, “Senetü’l-hüzün” Hüzün 

Yılı’nın en hazîn günlerinden daha kederli bir za-

manı yaşıyoruz... Kutlu Emânetin Emîn Mimâ-

rı’ndan bize kalan ve “İki Emânet” olan Kur’an ve 

sünnete hakkıyla sâhip çıkamıyoruz... Kur’ân sâ-

dece evimizin duvarında asılı kaldı; sünnet ise ne 

acıdır ki önemsenmez oldu, tartışılır hâle geldi ve 

inkâra başlandı… Heyhat! Bizler bu emânetlere 

sâhip çıkmak şöyle dursun, “Gül” mushaflı sevdâ-

mızı yok etmek isteyenlere bile sesimizi çıkaramı-

yoruz; yalnızlıktan, yılgınlıktan, yorgunluktan ve 

âcizlikten...

Gülü gerçek mânâsıyla gönlümüze hâkim kıla-

madığımız, O’nun mübârek izinden ayrıldığımız 

için yalnızız, yılgınız, yorgunuz ve âciziz...

Yalnızlığımız; Müslüman olarak birbirimizi kâmil 

mânâsıyla sevememekten, vahdetten ayrılıp kes-

rete düşmekten ve kardeşliği unutup tefrikada 

karar kılmaktan...

Yılgınlığımız; madde ile mânânın, ilim ile îma-

nın, akıl ile irfânın, şuur ile kalbin terkibini yapama-

maktan; kalem, kılıç ve âsâyı, irâde, alınteri ve duâ 

ile yoldaş edememekten...

Yorgunluğumuz; gülün gölgesinde nefeslen-

meyip nefsin peşinde bîtap düşmekten ve madde-

ye esir olup dünyayı kalbimize yüklemekten…

Ve âcizliğimiz ise “En Azîz” olanı unutup “Emro-

lunduğun gibi dosdoğru ol” ölçüsünü terk etmek-

ten; İslâm hakîkatinin insana yüklediği keyfiyeti 

hakkıyla anlamayıp bunun yerine, nefsânî arzuları-

mızı ikame etmekten; Kur’ân ve Sünnet çizgisini bı-

rakıp, gülün muazzez ikliminden uzaklaşmaktan…

Yâ Rabbî! Hakk’ı bilmeyi, hakîkati ölçü almayı, 

gülün gölgesinde kalmayı, “Gül” aşkını gönlümüze 

hâkim kılmayı, gülün emrettiği gibi kardeş olmayı, 

“Gül” yaprağıyla dünyadaki bütün mazlumların göz-

yaşını silmeyi ve “Gül” ikliminde kendimizi bulmayı 

bizlere yeniden nasîp eyle... Yâ Rabbî! Dünyayı eli-

mizden alma fakat kalbimize de koyma…

Ey En Güzel Gül! Ey Şâh-ı Rusül! Sen Rabbin-

den “Eşyânın hakîkatini öğrenmeyi” talep ederken 

bu muazzam duânın sırrına eremeyen biz kalbi vî-

râneler ise; hakîkatini bilmediğimiz eşyâlara sâhip 

olmak için ömür sermâyemizi boş yere tüketiyor ve 

evlerimizdeki eşyâ kalabalığı içinde hakîkat sırrının 

farkına bile varmadan beyhûde yere yorulup tü-

keniyoruz...

Aslında bizler; Efendimiz’in teri gül koktuğu 

için gülü her kokladığında salâvât getiren; gül yap-

rağının yere dökülmesini dahi günah addederek 

kitap sayfaları arasında îtinâ ile gül yaprağı kuru-

tan bir medeniyetin vârisleriyiz...

Bu gül mevsiminde ellerimizi yaprak yaprak se-

mâya açarak azîz milletimizin gönlünün yeniden 

Güle yâr olması için duâ edip yalvaralım... Güzel-

liklerin hicret ettiği, huzûrun terk-i diyâr edip gitti-

ği bu mübârek vatan topraklarında yeniden “Gül” 

fidelerinin filiz vermesi için Hakk’ın dîvânına göz-

yaşlarıyla varalım... Çünkü “Gül” kokusundaki aşk 

rüzgârlarından nasîpdâr olanlar, seher vakti sevdâ 

yaylasının yollarını gözyaşlarıyla aşındırırlar… Öy-

leyse gelin hep birlikte gönlümüzün sesini, gözya-

şıyla ıslattığımız beyaz dilekçelere cümle cümle dö-

kerek: “Yâ Erhame’r-râhimîn... Yeni bir “Gül” cem-

resi düşür âdemoğlunun gönlüne… Bu garip üm-

mete baharı soluklat yine… Yeniden döndür kah-

raman milletimi tarihî mefahirine” duâsını Cenâb-ı 

Allah’a arz edelim... “Âlemlere Rahmet” olan Kâ-

inâtın Efendisinden de şefâat isteyelim: Ey emsâli 

olmayan Gül! Kalmadı bu mazlum ümmette, bu 

azîz millette artık tahammül, ne olur bize de bir 

gül, tebessümünle şâd olsun her mü’min gönül di-

yelim…

Duâlarımız odur ki son nefesinde bir demet 

gül isteyip onu koklayarak rûhunu teslim eden Hz. 

Ali (r.a.) gibi, bizim ömrümüzün bidâyeti de, nihâ-

yeti de, ilk faslı da, son faslı da Fasl-ı Gül olsun… 

Ve gönlümüz dâimâ “Gül” aşkıyla dolsun...

Gül mevsiminde, Gül yetimlerinin Güle sevdâlı 

yüreklerini Gül cemresinden mahrûm bırakma Yâ 

Rabbî...

“Gül” Efendim, gülümse bize… “Gül” yüzünden 

nur yağsın yüreklerimize… Yalnızız, yılgınız, yorgu-

nuz, âciziz, perîşânız, günahkârız, öyle muhtacız ki 

şefâatinize... Ne olur imdâd eyle bize...

Boyun büktüm, perîşânım, bu derdin sende ted-

bîri,

Lebim kavruldu âteşten döner pâyinde tezkîri,

Ne dem gönlün murâd eylerse taltîf eyle Kıtmîr’i

Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım Yâ Resûlal-

lâh…

Ercan ÇİFCİ

Ali Şeriati; İranlı sosyalist yazar. 23 Kasım 

1933, Horasan Eyaleti Sebzivar kenti doğumlu. 

Baba, Farisi milliyetçi ve mutaassıp bir Şii olan Mu-

hammed Taki. Eğitim hayatına yı1940 yılında İbn 

Yemin İlkokulunda başlayan Şeriati’nin Meşhed 

Firdevsi Lisesinde okumaya başlayışı ise 1946’da. 

Ardından 1950 yılında Meşhed Öğretmen Kole-

ji’ne giriş ve 1952 itibari ile Meşhed yakınlarında 

bulunan Ahmedâbâd köyünde öğretmenliğe baş-

layış. 1956’da Meşhed Üniversitesi’ne kayıt ve 

aynı dönemlerde Ulusal Direniş Hareketi’ne üye 

olduğu gerekçesi ile babası ile birlikte tutuklanış. 

Altı aylık cezaevi sürecinden ve üniversiteyi bitir-
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lışmaları için gidiş. Aynı dönemde Fransa’nın Ce-
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süre tutuklanış. 1962’de İran’a geri dönüş ve kısa 

bir cezaevi sürecinin ardından öğretmenliğe yeni-

den başlayış. 1965-77 arası İran’da çeşitli söy-

lemler -daha çok Marksist söylemler- üzerinden si-

yasi faaliyetlerde bulunuş ve örgütlenmelerde 

yer alış. 1977’de Avrupa’ya kaçış ve aynı yılın 16 

Mayıs’ında İran istihbaratı SAVAK’ın öldürdüğü 

iddia edilse de gerçekte kalp krizinden ölüş. 

(Rahnema 2016: 528)
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Şöyle ki İslâm’ı hâkim kılmak, eşya ve hadiselere 

tatbik etmek, insan ve toplum meselelerine 

çözüm üretmek, siyaset ve hukuk dünyasına 

İslâm’ın mührünü vurmak dendiğinde akla 

hemen “İslâm’a Muhatap Anlayış” gelir. Açıktır ki 

Kur’an ve Hadis hiç kimsenin yapıp etmelerinin 

ürünü değildir. Kişi yahut kişiler “Bütün Fikir Şart” 

esasına bağlı olarak Edille-i Erbaa-Dört Delil 

(Kur’an-Sünnet-İcma-Kıyas) üzerinden siyaset-

ten hukuka, iktisattan edebiyata, cemiyet haya-

tından aile hayatına içtimai kurumları düzenle-

yen, örgütleyen, fertleri bağlayan ve yetiştiren ku-

ralları koyar ve bütün bunları İslâm ölçülerini ze-

delemeden yaparlar. Meselâ “Anayasa” denilen 

olgu... Bu, demokratik rejimlerde “toplumsal söz-

leşme” nevinden bir dünya görüşü, bir “muhatap 

anlayış” belirtir. Demokratik sistemlerde bu mu-

hataplık “liberalizm, sosyalizm, kapitalizm, femi-

nizm” gibi beşeri ve menfi fikir kaynakları üzerin-

den giderken, Müslümanların fikir ve idrak dün-

yasında “İslâm” üzerinden gider. Dolayısıyla Müs-

lümanlar, bu dünyada Müslümanca yaşama 

adına “yaşanmaya değer hayat tarzı”nı “İslâm’a 

Muhatap Anlayış” zaviyesinden değerlendirir ve 

ortaya koyar. Oysa Ali Şeriati’nin teklif ettiği, 

Marksist diyalektik süzgecinden geçmiş “İslâm 

soslu” bir yaşam tarzıdır. Ali Şeriati, bu ideoloji 

üzerine kurguladığı dil ve anlayışını İran Şiiliği’ne 

giydirmeye çalışmış ancak ciddi tepkilerle karşı-

laşmıştır. Aynı şekilde Şiilikle harmanlanmış “Şeri-

ati Marksizmi”ni Sünni bir topluma giydirmek is-

teyenler de olmuş lâkin başarılı olamamışlardır.

Şeriati’nin Hz. Ebu Zer İstismarı ve 

Sosyalist Duruşu

Hem din hem felsefe, bir meseleye yaklaşır-

ken “Bütün Fikir” sadedinde yaklaşır. Fikirde 

ucuzculuk ve küçük hesapçılık yapmaz. Tarihte 

bütünlük arar, ahlâkta bütünlük arar, eşya ve ha-

diselerin tahlilinde bütünlük arar hatta tarifte ve 

izahta bile bütünlük arar. Ancak Ali Şeriati, Hz. 

Ebu Zer’in bağlı olduğu dünya görüşünü hiçe 

sayarak onda gördüğü bir meseleyi kendi an-

layış seviyesine çekerek istismar etmekte 

ve bu istismar üzerinden Hz. Ebu Zer’i zi-

hinlerde yanlış konumlandırmaktadır. 

Allah Resûlü’nün övgüsü ile gökteki yıldız hük-

mündeki Hz. Ebu Zer’in davası, Şeriati’ye göre yıl-

lar sonra Marx’ta meydana çıkmıştı. Aşağıdaki sa-

tırlar Şeriati’ye ait:

“Ebuzer’in mahrum ve çaresiz sınıf lehine o 

günün toplumunda yükselttiği çabucak kesilen 

bu ses, bin yıl sonra yani 18. ve 19. yüzyılda Avru-

pa’da ortaya çıkan ve kıvılcımları bütün halkların 

eteğini saran muazzam bir yanardağın ilk kükre-

mesiydi. Bu yanardağ şimdilik biraz dinmişse de 

henüz sönmemiştir ve öyle çabucak da sönmeye-

cektir. Sonraları büyük Fransız Devrimi’nin ardın-

dan farklı ekonomik ekoller şeklinde tüm dünya-

ya yayılan bu büyük yanardağın ilk kıvılcımları 
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ticesi ortaya çıkmış tahrik ve ucuz diyalektikle 

adam avlama tavrının neticesidir.

Şeriati’nin düşüncesinin merkezinde Marx ol-

makla beraber, kendisi Katolik Kilisesi nezdinde 

İslâm’ın daha iyi anlaşılmasını sağlamış olması ile 

bilinen meşhur oryantalist Louis Massignon’un da 

etkisinde kalmıştır. Üniversitede, müfredatı diğer 

birçoklarının yanı sıra Marx, Weber ve Durkheim’ı 

içeren sosyoloji dersleri almıştır. Diğer taraftan Şe-

riati, disipliner bir yazar yahut bilim adamı değildir. 

Eserlerinin büyük çoğunluğu konuşmalarından der-

lenmiştir. Düşünce dünyası oldukça karışık olan Şe-

riati’nin bu durumunu Ali Rehnama şöyle anlatır: 

“O birinci sınıf bir eklektiktir; kısmen Müslüman, 

kısmen Hristiyan, kısmen Yahudi, kısmen Budist, 

kısmen Mazdeki, kısmen Sufi, kısmen heretik, kıs-

men varoluşçu, kısmen hümanist, kısmen de şüp-

hecidir. Onun politik İslâm’ı, algımızı gölgeleyen 

tüm o kolaycı dikotomileri boşa çıkarır. Kadınların 

tam eşitliğinden ve liberal bir hoşgörü ve saygı ni-

zamının hizmetinde değil, aksine halk zümresi için-

de, radikalizasyonun fitilini yakmanın vasıtası ola-

rak, ruhban karşıtı ve Sufi ruhaniyetçilik yandaşı 

bir reformasyondan yanadır.” (Coombs 2012: 46)

Dine Karşı Din, Hacc, Bir Kez Daha Ebu Zer, Me-

deniyet ve Modernizm, Muhammed Kimdir, Sanat, 

Öze Dönüş, Toplumbilim Üzerine gibi birçok eseri 

bulunan Ali Şeriati, ayrıca Martinikli Marksist düşü-

nür ve şair Frantz Fanon’un “Yeryüzünün Lanetlile-

ri” isimli eserini, Jacques Derrida'dan “Şiir Nedir” 

ve Fransız oryantalist ve aynı zamanda katolik 

papaz olan Louis Massignon’dan “Selman-ı Pak” 

adlı eserleri Farsçaya çevirdi.

Şeriati’nin Dünya Görüşü ve 

Sosyolojik Duruşu

Dünya görüşü; üzerinde yaşadığımız âlemin ga-

yesini, hayatın anlamını, varoluşunu, amacını, de-

ğerini ve içerisinde bulunduğumuz çağı tanıyıp an-

lamamızı, kavramamızı sağlayan sistematik dü-

şünme ve anlayıştır. Dünya görüşü, dini, felsefi, si-

yasi olsun insanın hayata bakış açısını gösterir; sağ-

lıklı düşünme, yönetilme ve yaşama imkânının 

önünü açar. Bütün fikri şart koştuğu ve başıboşluk-

tan uzak tuttuğu için de rastgeleliğe ve fikirsizlik 

gibi malayani hastalıklara müsaade etmez. Çağın 

ihtiyacına göre ve içtimai diyalektiğin işleyişine 

bağlı olarak gelişip büyür. Bu değerlendirmeye 

bağlı olarak gayeye ulaştırıcı “tatbik fikir” bizim açı-

mızdan İslâm’a nisbet edilerek bütün bir şema ve 

yapılması gereken bir reçete olarak insanlığın id-

rakine sunulur. Ali Şeriati, bu bütünlükten yoksun 

olduğundan bir dil geliştirememiş, yerli bir dünya 

görüşü örgüleştirememiş ve çağa nisbeten yeni-

lenmiş bir anlayış ortaya koyamamıştır. Bu yönde-

ki boşluğu, Marksist dünya görüşü ve yine aynı 

dünya görüşünün diyalektiği ile doldurmaya çalış-

mıştır. Bu ise ne o ne bu, ikisi de olmayan; dış yüz-

den karikatürü iç yüzden ise fosseptik çukurunu 

andıran bir yapının ortaya çıkmasına sebep ol-

muştur. Ayrıca Şeriati, Batı ideolojileri içerisinde 

özellikle Marksizm’in dikkate alınması gerektiğini 

vurgulamakla kalmaz aynı zamanda Batılı 

“izm”ler arasında, dünya görüşü, insanî faaliyetle-

rin tüm boyutlarını içeren en olgun ve en kapsamlı 

bir ideoloji olarak kabul eder. Hatta Marksizm’den 

haberdar olmaksızın tarih ve toplumun idrak edi-

lemeyeceğini söyleyecek kadar onun bilimselliği-

ne inanır. (Abrahamian 1998: 353)

Sosyoloji alanında çalışanlar bu ifadelerin nasıl 

bir handikaba sebep olduğunu iyi bilir. Kendisi de 

bir sosyolog olan Ali Şeriati ideolojik olarak İslâmi 

idrakten fersah fersah uzaktır. Nitekim o İslâm’ı 

tıpkı “Marksizm” benzeri bir ideoloji olarak değer-

lendirir. Oysa Müslümanlar açısından ideoloji 

İslâm’a muhatap anlayış zaviyesinden örgüleştiri-

len fikrin nizamı, fikrin sistematize edilmiş hâlidir. 

Bir cephesiyle fikrin iktidarda tezahürüdür. Salt si-

yasi bir görüş değil ancak siyasi olanı da kuşatan 

olmak kaydıyla birbiri ile alakalı dünya görüşüdür. 

Diyalektik materyalizmin öncülerinden Karl 

Marx’a göre ise hakikatin düşmanıdır. İnanç sahibi 

şahsiyetlere göre ise olan ve olması gerekenin, tu-

tarlı ve sağlam delillere dayalı olarak organize 

edilmiş doğrular manzumesidir. Şeriati, burada 

büyük bir sosyolojik hata yapmakta, din ile din-

den kaynaklanan anlayışı birbirine karıştırmakta-

dır. Kaldı ki sadece sosyolojik hata değil bağlısı ol-

duğu din hakkında da -mücerred anlamda- yeterli 

bilgiye vakıf olmadığını göstermiş olmaktadır. 
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tatbik etmek, insan ve toplum meselelerine 

çözüm üretmek, siyaset ve hukuk dünyasına 

İslâm’ın mührünü vurmak dendiğinde akla 

hemen “İslâm’a Muhatap Anlayış” gelir. Açıktır ki 

Kur’an ve Hadis hiç kimsenin yapıp etmelerinin 

ürünü değildir. Kişi yahut kişiler “Bütün Fikir Şart” 

esasına bağlı olarak Edille-i Erbaa-Dört Delil 

(Kur’an-Sünnet-İcma-Kıyas) üzerinden siyaset-

ten hukuka, iktisattan edebiyata, cemiyet haya-

tından aile hayatına içtimai kurumları düzenle-

yen, örgütleyen, fertleri bağlayan ve yetiştiren ku-

ralları koyar ve bütün bunları İslâm ölçülerini ze-

delemeden yaparlar. Meselâ “Anayasa” denilen 

olgu... Bu, demokratik rejimlerde “toplumsal söz-

leşme” nevinden bir dünya görüşü, bir “muhatap 

anlayış” belirtir. Demokratik sistemlerde bu mu-

hataplık “liberalizm, sosyalizm, kapitalizm, femi-

nizm” gibi beşeri ve menfi fikir kaynakları üzerin-

den giderken, Müslümanların fikir ve idrak dün-

yasında “İslâm” üzerinden gider. Dolayısıyla Müs-

lümanlar, bu dünyada Müslümanca yaşama 

adına “yaşanmaya değer hayat tarzı”nı “İslâm’a 

Muhatap Anlayış” zaviyesinden değerlendirir ve 

ortaya koyar. Oysa Ali Şeriati’nin teklif ettiği, 

Marksist diyalektik süzgecinden geçmiş “İslâm 

soslu” bir yaşam tarzıdır. Ali Şeriati, bu ideoloji 

üzerine kurguladığı dil ve anlayışını İran Şiiliği’ne 

giydirmeye çalışmış ancak ciddi tepkilerle karşı-

laşmıştır. Aynı şekilde Şiilikle harmanlanmış “Şeri-

ati Marksizmi”ni Sünni bir topluma giydirmek is-

teyenler de olmuş lâkin başarılı olamamışlardır.

Şeriati’nin Hz. Ebu Zer İstismarı ve 

Sosyalist Duruşu

Hem din hem felsefe, bir meseleye yaklaşır-

ken “Bütün Fikir” sadedinde yaklaşır. Fikirde 

ucuzculuk ve küçük hesapçılık yapmaz. Tarihte 

bütünlük arar, ahlâkta bütünlük arar, eşya ve ha-

diselerin tahlilinde bütünlük arar hatta tarifte ve 

izahta bile bütünlük arar. Ancak Ali Şeriati, Hz. 

Ebu Zer’in bağlı olduğu dünya görüşünü hiçe 

sayarak onda gördüğü bir meseleyi kendi an-

layış seviyesine çekerek istismar etmekte 

ve bu istismar üzerinden Hz. Ebu Zer’i zi-

hinlerde yanlış konumlandırmaktadır. 

Allah Resûlü’nün övgüsü ile gökteki yıldız hük-

mündeki Hz. Ebu Zer’in davası, Şeriati’ye göre yıl-

lar sonra Marx’ta meydana çıkmıştı. Aşağıdaki sa-

tırlar Şeriati’ye ait:

“Ebuzer’in mahrum ve çaresiz sınıf lehine o 

günün toplumunda yükselttiği çabucak kesilen 

bu ses, bin yıl sonra yani 18. ve 19. yüzyılda Avru-

pa’da ortaya çıkan ve kıvılcımları bütün halkların 

eteğini saran muazzam bir yanardağın ilk kükre-

mesiydi. Bu yanardağ şimdilik biraz dinmişse de 

henüz sönmemiştir ve öyle çabucak da sönmeye-

cektir. Sonraları büyük Fransız Devrimi’nin ardın-

dan farklı ekonomik ekoller şeklinde tüm dünya-

ya yayılan bu büyük yanardağın ilk kıvılcımları 
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ticesi ortaya çıkmış tahrik ve ucuz diyalektikle 

adam avlama tavrının neticesidir.

Şeriati’nin düşüncesinin merkezinde Marx ol-

makla beraber, kendisi Katolik Kilisesi nezdinde 

İslâm’ın daha iyi anlaşılmasını sağlamış olması ile 

bilinen meşhur oryantalist Louis Massignon’un da 

etkisinde kalmıştır. Üniversitede, müfredatı diğer 

birçoklarının yanı sıra Marx, Weber ve Durkheim’ı 

içeren sosyoloji dersleri almıştır. Diğer taraftan Şe-

riati, disipliner bir yazar yahut bilim adamı değildir. 

Eserlerinin büyük çoğunluğu konuşmalarından der-

lenmiştir. Düşünce dünyası oldukça karışık olan Şe-

riati’nin bu durumunu Ali Rehnama şöyle anlatır: 

“O birinci sınıf bir eklektiktir; kısmen Müslüman, 

kısmen Hristiyan, kısmen Yahudi, kısmen Budist, 

kısmen Mazdeki, kısmen Sufi, kısmen heretik, kıs-

men varoluşçu, kısmen hümanist, kısmen de şüp-

hecidir. Onun politik İslâm’ı, algımızı gölgeleyen 

tüm o kolaycı dikotomileri boşa çıkarır. Kadınların 

tam eşitliğinden ve liberal bir hoşgörü ve saygı ni-

zamının hizmetinde değil, aksine halk zümresi için-

de, radikalizasyonun fitilini yakmanın vasıtası ola-

rak, ruhban karşıtı ve Sufi ruhaniyetçilik yandaşı 

bir reformasyondan yanadır.” (Coombs 2012: 46)

Dine Karşı Din, Hacc, Bir Kez Daha Ebu Zer, Me-

deniyet ve Modernizm, Muhammed Kimdir, Sanat, 

Öze Dönüş, Toplumbilim Üzerine gibi birçok eseri 

bulunan Ali Şeriati, ayrıca Martinikli Marksist düşü-

nür ve şair Frantz Fanon’un “Yeryüzünün Lanetlile-

ri” isimli eserini, Jacques Derrida'dan “Şiir Nedir” 

ve Fransız oryantalist ve aynı zamanda katolik 

papaz olan Louis Massignon’dan “Selman-ı Pak” 

adlı eserleri Farsçaya çevirdi.

Şeriati’nin Dünya Görüşü ve 

Sosyolojik Duruşu

Dünya görüşü; üzerinde yaşadığımız âlemin ga-

yesini, hayatın anlamını, varoluşunu, amacını, de-

ğerini ve içerisinde bulunduğumuz çağı tanıyıp an-

lamamızı, kavramamızı sağlayan sistematik dü-

şünme ve anlayıştır. Dünya görüşü, dini, felsefi, si-

yasi olsun insanın hayata bakış açısını gösterir; sağ-

lıklı düşünme, yönetilme ve yaşama imkânının 

önünü açar. Bütün fikri şart koştuğu ve başıboşluk-

tan uzak tuttuğu için de rastgeleliğe ve fikirsizlik 

gibi malayani hastalıklara müsaade etmez. Çağın 

ihtiyacına göre ve içtimai diyalektiğin işleyişine 

bağlı olarak gelişip büyür. Bu değerlendirmeye 

bağlı olarak gayeye ulaştırıcı “tatbik fikir” bizim açı-

mızdan İslâm’a nisbet edilerek bütün bir şema ve 

yapılması gereken bir reçete olarak insanlığın id-

rakine sunulur. Ali Şeriati, bu bütünlükten yoksun 

olduğundan bir dil geliştirememiş, yerli bir dünya 

görüşü örgüleştirememiş ve çağa nisbeten yeni-

lenmiş bir anlayış ortaya koyamamıştır. Bu yönde-

ki boşluğu, Marksist dünya görüşü ve yine aynı 

dünya görüşünün diyalektiği ile doldurmaya çalış-

mıştır. Bu ise ne o ne bu, ikisi de olmayan; dış yüz-

den karikatürü iç yüzden ise fosseptik çukurunu 

andıran bir yapının ortaya çıkmasına sebep ol-

muştur. Ayrıca Şeriati, Batı ideolojileri içerisinde 

özellikle Marksizm’in dikkate alınması gerektiğini 

vurgulamakla kalmaz aynı zamanda Batılı 

“izm”ler arasında, dünya görüşü, insanî faaliyetle-

rin tüm boyutlarını içeren en olgun ve en kapsamlı 

bir ideoloji olarak kabul eder. Hatta Marksizm’den 

haberdar olmaksızın tarih ve toplumun idrak edi-

lemeyeceğini söyleyecek kadar onun bilimselliği-

ne inanır. (Abrahamian 1998: 353)

Sosyoloji alanında çalışanlar bu ifadelerin nasıl 

bir handikaba sebep olduğunu iyi bilir. Kendisi de 

bir sosyolog olan Ali Şeriati ideolojik olarak İslâmi 

idrakten fersah fersah uzaktır. Nitekim o İslâm’ı 

tıpkı “Marksizm” benzeri bir ideoloji olarak değer-

lendirir. Oysa Müslümanlar açısından ideoloji 

İslâm’a muhatap anlayış zaviyesinden örgüleştiri-

len fikrin nizamı, fikrin sistematize edilmiş hâlidir. 

Bir cephesiyle fikrin iktidarda tezahürüdür. Salt si-

yasi bir görüş değil ancak siyasi olanı da kuşatan 

olmak kaydıyla birbiri ile alakalı dünya görüşüdür. 

Diyalektik materyalizmin öncülerinden Karl 

Marx’a göre ise hakikatin düşmanıdır. İnanç sahibi 

şahsiyetlere göre ise olan ve olması gerekenin, tu-

tarlı ve sağlam delillere dayalı olarak organize 

edilmiş doğrular manzumesidir. Şeriati, burada 

büyük bir sosyolojik hata yapmakta, din ile din-

den kaynaklanan anlayışı birbirine karıştırmakta-

dır. Kaldı ki sadece sosyolojik hata değil bağlısı ol-

duğu din hakkında da -mücerred anlamda- yeterli 

bilgiye vakıf olmadığını göstermiş olmaktadır. 



Sahabilerin kurduğu İslam Devleti ile özdeşleşti-

rir: “Çünkü bu, Ali’nin İslâm’ı değildir. Gitmesi ge-

reken Osman’ın İslâm’ıdır; bir makinesi de olan 

Osman’ın İslâm’ı. Makinesi ve arabası olan, talan 

eden, tüm dünyanın kaynaklarını yağmalayan, üs-

telik ilmi de olan bir Abdurrahman’ın İslâm’ı...” 

(Şeriati 2012: 42)

Şeriati’nin Din Anlayışı ve 

Mezhepçi Duruşu

Ali Şeriati’nin mutaassıp bir Şii olması ve dini 

kavramları kullanması onu dindar yapmaz. 

Çünkü o sadece ekonomik yahut siyasi kavramla-

rı Marx’tan ödünç almamış aynı zamanda dinle il-

gili görüşlerini hatta tarih anlayışını bile ödünç 

almış ve kullanmıştır. Bu ödünç alma fikrin bün-

yeleştirilmesi ve dönüştürülmesi değil süzgeçvari 

metod olarak kullanmak içindir. Nitekim Marx’ın 

“Din afyondur” sözü ufak tefek uyarlamalarla Ali 

Şeriati’de bir ileri aşamaya geçmiştir. 

Marx’ın yabancılaşma kavramından yola çıka-

rak “Dine Karşı Din” adlı eserinde tevhidi din ve 

şirk dini ayrımı yapar. Ardından sömürgecilerin 

din üzerinden ferdi hem topluma hem dinine ya-

bancılaştırdığını söyler ve bunu ifade ederken 

Marksist bir sloganı “Din, halk kütlelerinin afyo-

nudur. Böylece halk, ahiret ümidi ile dünyadaki 

mutsuzluk ve yoksulluğa katlanır.” tabirini kulla-

nır. Hatta daha ileri gider ve şöyle der: “Tarih bo-

yunca din, dinsizliğe karşı değil; bilakis her 

zaman dine karşı savaşmıştır.” (Şeriati 2011: 36). 

Şeriati, yukarıda adı geçen eserinde muhakeme 

kabiliyetinin ve yine terkibi hükümler ortaya koy-

maktaki yetersizliğinin birçok örneğini sergiler. 

17. ve 18. yüzyıl Avrupa’sında yetişen Batılı ay-

dınların ortaçağı kasıp kavuran Kilise merkezli oto-

riter ve engizisyon kültürlü din anlayışına karşı 

başkaldırısını ve o yönde geliştirdiği dili ayniyle 

İslâm dünyasına tatbik etmek ister. Oysa İslâm; 

çağlar üstü nizâm. Ona bağlı ortaya çıkmış bütün 

nizamlar, onun yürüyen hâli olduğu ve yaşatıcı 

muhatabı olduğu müddetçe değerli. Ne benzerlik 

ne kıyas kabul değil. Ancak mezhepte Şii, dünya 

görüşünde Marksist olunca böylesi bir manzara 

mümkün oluyor.

Şeriati, din konusunda oldukça cahil, mezhep 

konusunda ise inanılmaz mutaassıptır. Birkaç 

misal iddiamızı delillendirmek için yeterli olacak-

tır.

İslâm’ın temel şartlarından ve varlıklı olanların 

yapması kat’i farz olan hac hakkında: “Nihayet 

Müslümanlar arasında her yıl tekrar edilen en çir-

kin ve en mantıksız eylem olarak görülen hac!” 

(Şeriati, 2015:16) “Kâbe etrafında yapılan tavaf 

da bir cahiliye geleneği, hatta putperestlerden 

kalma bir dini törendir.” (Şeriati, 2011d:114)

Yunan mitolojisinin sembolize ettiği ve ikiyüz-

lü bir put olan Janus’u, İslâm inancının kastettiği 

ALLAH ile aynı değerlendiriyor: “Allah gerçek bir 

Janus’tur.” (Şeriati 2011d: 573)

Allah Resûlü’ne hakaret ediş: “Abdullah’ın 

oğlu sadece güvenilir kişidir, başka hiçbir şey 

değil. Ondan öne çıkan şey ne beyin, ne bilim, ne 

okul eğitimi, ne sanatçı tabiat, ne filozofça man-

tık, ne de olağanüstü zekâdır. Onda yalnızca koyu 

bir vicdandır.” (Şeriati 2011d: 473) “Özetle, onda 

vicdan akıldan daha güçlüdür. Beyni ümmî bir 

Arab erkeğinin beyni kadar basittir.” (Şeriati 

2011d: 474)

Ehli Sünnet ve’l Cemaati tekfir edişi: “Aynı yön-

temle, İslâm mezhebleri arasında bir karşılaştır-

ma ve değerlendirme yapsak, Şia’nın İslâm için-

deki yerinin, tıpkı İslâm’ın dinler arasındaki yeri 

gibi olduğunu görürüz.” (Şeriati 2015: 13)

Sünni Türklere hakaret: “Türkler’in egemen ol-

masından sonra, düşünce ve din bakımından ta-

assup ve dar görüşlülük şiddetlendi. Toplumsal 

bakımdan tımar ve zeâmet sisteminin ortaya çık-

masıyla halkın ve özellikle köylülerin sömürülme-

si korkunç ve bıktırıcı bir hâl aldı. Bu durum, halka 

hâkim olan rejimin, siyasette salt kırbaç zoruyla 

ve işkenceyle, kelle kesme ve göz oyma kuleleriy-

le yönetimi gerçekleştirmesine; ruhaniyetteyse, 

başlangıçtan beri ‘devlet İslâm’ı olan Ehli Sünnet 

mezhebinin, en geri inançlar, sert ve bağnaz hü-

kümler hâline gelmesine; hâkim olan insanlık dışı 

durumun açıklanabilmesi ve Gazneli, Selçuklu ve 

Moğol Türkleri’nin şeytanca rejimlerince uygula-

nabilmesi için bir araç hâline gelmesine ve halk 

için zararlı bir maddeye, güç sahiplerinin çıkarla-
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Ebuzer’in yiğit boğazından çıktı. Ne var ki 

Osman’ın sistemi onu geniş Rebeze çölünde sön-

dürmeyi başardı. Aristokratlar ve sermayeciler, 

mahrumların önderi ve ezilenlerin savunucusu Ebu-

zer’in ölümüyle, bu sınıfın tehdit edici tehlikesinin 

sonsuza kadar ortadan kalktığını sanıyorlardı. 

Ancak son ekonomik devrimler Osman’ın rejiminin 

mi yoksa Ebuzer’in sosyalizminin mi kazandığını is-

patladı.

Yeni sosyalistler diyorlar ki:

Dünya sosyalist olmalıdır

Ki yaşanmaya lâyık olsun

Yağmacılık, haydutluk, aristokratlık

Kaybolsun, mahvolsun, yok olsun!

Biz de bu düşünce tarzını Ebuzer’in bütün ha-

yatında açıkça görüyoruz. Eğer sosyalizmin sloga-

nı: ‘Herkesten yeteneğine göre ve herkese emeği-

ne göre’ ise, biz bunu on üç yüzyıl önce Ebuzer’in 

yiğitçe mücadelesinde daha görkemli bir şekilde 

müşahede ediyoruz.” (Şeriati 2011b: 20)

Şeriati’nin savunduğu sosyalizm nedir? Baka-

lım!

Sosyalizm, sosyal ve ekonomik alanda toplum-

sal refahı devlet kararlarının getireceğini ve üretim 

araçlarının hâkimiyetinin toplumlara ait olduğunu 

savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık 

veren, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve 

vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran ekonomik 

ve siyasi teori. Ancak tatbik sahasına çıktığı gün-

den bu yana milletlere kan, gözyaşı ve açlıktan 

başka bir şey verememiş ve sözde ezilenlerin hak-

kını savunma refleksi ile hareket ederken sömür-

geci kapitalist sermayenin karşısına benzer bir sö-

mürgeci anlayışı getirmiştir. Lenin, Stalin, Mao 

gibi pratisyenleri ile cemiyet sahasında etkin bir 

güç hâline getirilmeye çalışılmış, kapitalizmin 

farklı tecellisi olarak bir müddet devletleşmiş 

zaman içinde de çöküp gitmiştir.

Şeriati’nin mülkiyet anlayışına dair küçük bir 

anekdot: “Bu bakımdan, kişisel iş ile üretilememiş 

olan, Allah’ın yarattığı doğal kaynaklar ve maden-

lerin genel mülkiyeti vardır. Dolayısıyla mülkiyet 

yalnızca iş temelinde gerçekleşir ve yalnızca çalı-

şan insanlar mülkiyete hak kazanırlar. Bu neden-

le, esasen, işin hizmete sokulması için sermaye 

üzerine mülkiyet olmasının bir anlamı yoktur. Mül-

kiyet bu şekilde, insanın kendi kazandığı üzerin-

deki hakkı anlamına gelmektedir. Şu halde mülki-

yet sahibi işçidir.” (Şeriati 2011c: 143)

Bir başka eserinde günümüz kapitalizmini, 

dünyayı talan ve yağma eden emperyalizmi ve on-

ların savunucularını getirip Hazreti Osman’la ve 



Sahabilerin kurduğu İslam Devleti ile özdeşleşti-

rir: “Çünkü bu, Ali’nin İslâm’ı değildir. Gitmesi ge-

reken Osman’ın İslâm’ıdır; bir makinesi de olan 

Osman’ın İslâm’ı. Makinesi ve arabası olan, talan 

eden, tüm dünyanın kaynaklarını yağmalayan, üs-

telik ilmi de olan bir Abdurrahman’ın İslâm’ı...” 

(Şeriati 2012: 42)

Şeriati’nin Din Anlayışı ve 

Mezhepçi Duruşu

Ali Şeriati’nin mutaassıp bir Şii olması ve dini 

kavramları kullanması onu dindar yapmaz. 

Çünkü o sadece ekonomik yahut siyasi kavramla-

rı Marx’tan ödünç almamış aynı zamanda dinle il-

gili görüşlerini hatta tarih anlayışını bile ödünç 

almış ve kullanmıştır. Bu ödünç alma fikrin bün-

yeleştirilmesi ve dönüştürülmesi değil süzgeçvari 

metod olarak kullanmak içindir. Nitekim Marx’ın 

“Din afyondur” sözü ufak tefek uyarlamalarla Ali 

Şeriati’de bir ileri aşamaya geçmiştir. 

Marx’ın yabancılaşma kavramından yola çıka-

rak “Dine Karşı Din” adlı eserinde tevhidi din ve 

şirk dini ayrımı yapar. Ardından sömürgecilerin 

din üzerinden ferdi hem topluma hem dinine ya-

bancılaştırdığını söyler ve bunu ifade ederken 

Marksist bir sloganı “Din, halk kütlelerinin afyo-

nudur. Böylece halk, ahiret ümidi ile dünyadaki 

mutsuzluk ve yoksulluğa katlanır.” tabirini kulla-

nır. Hatta daha ileri gider ve şöyle der: “Tarih bo-

yunca din, dinsizliğe karşı değil; bilakis her 

zaman dine karşı savaşmıştır.” (Şeriati 2011: 36). 

Şeriati, yukarıda adı geçen eserinde muhakeme 

kabiliyetinin ve yine terkibi hükümler ortaya koy-

maktaki yetersizliğinin birçok örneğini sergiler. 

17. ve 18. yüzyıl Avrupa’sında yetişen Batılı ay-

dınların ortaçağı kasıp kavuran Kilise merkezli oto-

riter ve engizisyon kültürlü din anlayışına karşı 

başkaldırısını ve o yönde geliştirdiği dili ayniyle 

İslâm dünyasına tatbik etmek ister. Oysa İslâm; 

çağlar üstü nizâm. Ona bağlı ortaya çıkmış bütün 

nizamlar, onun yürüyen hâli olduğu ve yaşatıcı 

muhatabı olduğu müddetçe değerli. Ne benzerlik 

ne kıyas kabul değil. Ancak mezhepte Şii, dünya 

görüşünde Marksist olunca böylesi bir manzara 

mümkün oluyor.

Şeriati, din konusunda oldukça cahil, mezhep 

konusunda ise inanılmaz mutaassıptır. Birkaç 

misal iddiamızı delillendirmek için yeterli olacak-

tır.

İslâm’ın temel şartlarından ve varlıklı olanların 

yapması kat’i farz olan hac hakkında: “Nihayet 

Müslümanlar arasında her yıl tekrar edilen en çir-

kin ve en mantıksız eylem olarak görülen hac!” 

(Şeriati, 2015:16) “Kâbe etrafında yapılan tavaf 

da bir cahiliye geleneği, hatta putperestlerden 

kalma bir dini törendir.” (Şeriati, 2011d:114)

Yunan mitolojisinin sembolize ettiği ve ikiyüz-

lü bir put olan Janus’u, İslâm inancının kastettiği 

ALLAH ile aynı değerlendiriyor: “Allah gerçek bir 

Janus’tur.” (Şeriati 2011d: 573)

Allah Resûlü’ne hakaret ediş: “Abdullah’ın 

oğlu sadece güvenilir kişidir, başka hiçbir şey 

değil. Ondan öne çıkan şey ne beyin, ne bilim, ne 

okul eğitimi, ne sanatçı tabiat, ne filozofça man-

tık, ne de olağanüstü zekâdır. Onda yalnızca koyu 

bir vicdandır.” (Şeriati 2011d: 473) “Özetle, onda 

vicdan akıldan daha güçlüdür. Beyni ümmî bir 

Arab erkeğinin beyni kadar basittir.” (Şeriati 

2011d: 474)

Ehli Sünnet ve’l Cemaati tekfir edişi: “Aynı yön-

temle, İslâm mezhebleri arasında bir karşılaştır-

ma ve değerlendirme yapsak, Şia’nın İslâm için-

deki yerinin, tıpkı İslâm’ın dinler arasındaki yeri 

gibi olduğunu görürüz.” (Şeriati 2015: 13)

Sünni Türklere hakaret: “Türkler’in egemen ol-

masından sonra, düşünce ve din bakımından ta-

assup ve dar görüşlülük şiddetlendi. Toplumsal 

bakımdan tımar ve zeâmet sisteminin ortaya çık-

masıyla halkın ve özellikle köylülerin sömürülme-

si korkunç ve bıktırıcı bir hâl aldı. Bu durum, halka 

hâkim olan rejimin, siyasette salt kırbaç zoruyla 

ve işkenceyle, kelle kesme ve göz oyma kuleleriy-

le yönetimi gerçekleştirmesine; ruhaniyetteyse, 

başlangıçtan beri ‘devlet İslâm’ı olan Ehli Sünnet 

mezhebinin, en geri inançlar, sert ve bağnaz hü-

kümler hâline gelmesine; hâkim olan insanlık dışı 

durumun açıklanabilmesi ve Gazneli, Selçuklu ve 

Moğol Türkleri’nin şeytanca rejimlerince uygula-

nabilmesi için bir araç hâline gelmesine ve halk 

için zararlı bir maddeye, güç sahiplerinin çıkarla-
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Ebuzer’in yiğit boğazından çıktı. Ne var ki 

Osman’ın sistemi onu geniş Rebeze çölünde sön-

dürmeyi başardı. Aristokratlar ve sermayeciler, 

mahrumların önderi ve ezilenlerin savunucusu Ebu-

zer’in ölümüyle, bu sınıfın tehdit edici tehlikesinin 

sonsuza kadar ortadan kalktığını sanıyorlardı. 

Ancak son ekonomik devrimler Osman’ın rejiminin 

mi yoksa Ebuzer’in sosyalizminin mi kazandığını is-

patladı.

Yeni sosyalistler diyorlar ki:

Dünya sosyalist olmalıdır

Ki yaşanmaya lâyık olsun

Yağmacılık, haydutluk, aristokratlık

Kaybolsun, mahvolsun, yok olsun!

Biz de bu düşünce tarzını Ebuzer’in bütün ha-

yatında açıkça görüyoruz. Eğer sosyalizmin sloga-

nı: ‘Herkesten yeteneğine göre ve herkese emeği-

ne göre’ ise, biz bunu on üç yüzyıl önce Ebuzer’in 

yiğitçe mücadelesinde daha görkemli bir şekilde 

müşahede ediyoruz.” (Şeriati 2011b: 20)

Şeriati’nin savunduğu sosyalizm nedir? Baka-

lım!

Sosyalizm, sosyal ve ekonomik alanda toplum-

sal refahı devlet kararlarının getireceğini ve üretim 

araçlarının hâkimiyetinin toplumlara ait olduğunu 

savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık 

veren, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve 

vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran ekonomik 

ve siyasi teori. Ancak tatbik sahasına çıktığı gün-

den bu yana milletlere kan, gözyaşı ve açlıktan 

başka bir şey verememiş ve sözde ezilenlerin hak-

kını savunma refleksi ile hareket ederken sömür-

geci kapitalist sermayenin karşısına benzer bir sö-

mürgeci anlayışı getirmiştir. Lenin, Stalin, Mao 

gibi pratisyenleri ile cemiyet sahasında etkin bir 

güç hâline getirilmeye çalışılmış, kapitalizmin 

farklı tecellisi olarak bir müddet devletleşmiş 

zaman içinde de çöküp gitmiştir.

Şeriati’nin mülkiyet anlayışına dair küçük bir 

anekdot: “Bu bakımdan, kişisel iş ile üretilememiş 

olan, Allah’ın yarattığı doğal kaynaklar ve maden-

lerin genel mülkiyeti vardır. Dolayısıyla mülkiyet 

yalnızca iş temelinde gerçekleşir ve yalnızca çalı-

şan insanlar mülkiyete hak kazanırlar. Bu neden-

le, esasen, işin hizmete sokulması için sermaye 

üzerine mülkiyet olmasının bir anlamı yoktur. Mül-

kiyet bu şekilde, insanın kendi kazandığı üzerin-

deki hakkı anlamına gelmektedir. Şu halde mülki-

yet sahibi işçidir.” (Şeriati 2011c: 143)

Bir başka eserinde günümüz kapitalizmini, 

dünyayı talan ve yağma eden emperyalizmi ve on-

ların savunucularını getirip Hazreti Osman’la ve 
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rını, sermayedarların ve tımar sahiplerinin menfa-

atini tehdit eden her düşünce veya hareket için öl-

dürücü bir araca dönüşmesine neden oldu. Bu yüz-

den, bu dönemlerde Şia -mutedil ya da aşırı olarak 

çeşitli biçimlerde ve yönelişlerde- yağmalanmış ve 

zulüm görmüş kitlelerin kıyamının, başkaldırısının 

ve savaşının sembolü oldu.” (Şeriati 2011d:16)

Ve son bir tane. Ali Şeriati, Allah Resûlü’ne 

“Arap padişahı” demekle kalmıyor, Efendimizin ha-

nımlarını/annelerimizi aşağılıyor: “Peygamber ha-

nımlarının hoşnutsuzluğunun diğer nedeni, İran 

hüsrevlerinin, Roma kayserlerinin ve hatta Yemen, 

Gassan, Hire ve Mısır padişahlarının karılarının gör-

kemli saraylarda yaşayıp dans, şarap, eğlence ve 

kumarla iç içe olduklarını duymuş olmalarıydı. Hâl-

buki bunlar da Arap padişahının karılarıdır ve aylar 

geçmesine rağmen mutfaklarının bacasından 

duman tütmemiştir. (Şeriati 2011d: 508)

Netice; Şeriati Truva Atıdır

Ali Şeriati yaşarken varlığından rahatsız olan 

İran, ölümü ile birlikte Şeriati’yi 1979 devriminin 

misyoneri haline getirdi. Bilhassa heyecanlı Sünni 

gençleri avlamak için kullanılan Şeriati’nin tüm 

eserleri birkaç yayınevinden birden basıldı. Hu-

meyni ile birlikte anılmamasına gayret edilen Şeri-

ati, kripto Şiiler aracılığı ile İslâm davası peşine düş-

müş samimi gençlerin gündeminde yer almaya 

başladı. Zaman içerisinde Ehli Sünnet’i sorgula-

yan, sosyalizmi İslâm’la birleştirme gayretinde 

olan “Antikapitalist Müslümanlar” türetildi. Oysa 

Ali Şeriati’den İslâmi kimlikli bir kahraman yahut 

fikir adamı çıkarmak katırın doğurması gibi bir 

şeydi. Nitekim o bir İslâmcı değil tam bir sosyalist-

ti. Öyle ki, bu yöndeki karalamalara bile tahammül 

edemeyecek kadar fanatik bir sosyalist. Ümmet ve 

İmamet adlı eserinde aynen şöyle diyor: “Benim 

şahsıma değil, düşüncelerime karşı olan bir ente-

lektüel akli delil ile, genelge şeklinde tekrarlanan 

eleştiriler zincirinin her tarafta tekrarlandığını, iki 

çelişik kutup tarafından ve birlikte özel bir zaman 

kesitinde başlatıldığını ve hele bunların hangi tipler 

ve karakterlere mensup olduklarını tespit ettiğinde 

bu gürültülerin nereden kaynaklandığını anlar. 

Çarşı pazarlarda benim Şii olmadığım, üniversite-

lerdeyse sosyalist olmadığım yaygarasının kopa-

rıldığını duyduğumda, buna karşılık 18 yaşında ya-

yınladığım “Allahperest Sosyalist” adlı eserimle 

karşılaştığında bu mırıldanmaların hangi gırtlak-

lardan ve niçin çıkarıldığını anlar.” (Şeriati 1997: 

13) 

Bu iktibasla yazımızı noktalayalım ve bilelim ki 

Ali Şeriati Şii Sosyalizmi’nin ülkemizdeki Truva atı-

dır.
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Tunahan HİLMİ

1919’da Pakistan’ın Hazara şehrinde doğan 

Fazlurrahman, 1940’ta Pencap Üniversitesi Arap-

ça bölümünü bitirdi. 1942’de aynı üniversiteye 

asistan olarak girip burada başladığı doktora ça-

lışmasını, ona sapık gayesini işaret edecek ve 

İslam aleminin üzerine salacak İngiltere’ye gide-

rek devam ettirdi. Daha on yaşında iken Kur'ân-ı 

Kerim’i ezberlemiş ve uzun yıllar boyunca tanın-

mış Ehl-i sünnet âlimlerinden dersler alarak yetiş-

miş olmasına rağmen İngiltere’deki hocaları, ken-

disinin İslam felsefesi(!) üzerine yönelmesini sağ-

ladılar. İslam felsefesi sahasını, uzun yıllardır 

ihmal edilmiş bir alan olarak gösterip bu yolda ça-

lışmasının kendisine büyük imkânlar sağlayacağı-

nı ve meşhur olacağını belirttiler. Gençliğinde 

İngiliz müsteşriklerin tesirine işte böyle girmiş 

sonrasında da battıkça batmıştır.

1950 yılında İngiltere’nin Durham Üniversite-

si’nde öğretim görevlisi olup orada İran kültür ve 

medeniyetiyle, İslam felsefesi okutmaya başladı. 

Artık çalışmalarını tamamen İslam fel-

sefesi üzerine yöneltmişti. Farabi, 

İbni Sina, İmam-ı Gazali Haz-

retleri ve Ebü’l Hasen el Eş’ari 

Hazretleri üzerine tahliller 

yapıyor, dinin temel mese-

lelerini felsefi olarak değer-

lendirmeye çalışıyordu. Me-

sela Peygamberlik hususu-

nu tamamıyla felsefi bir yak-

laşımla ele alarak çözmeye uğ-

raşıyordu.

İngiliz müsteşrikler bir taraf-

tan da kendisini büyük din 

âlimi(!) diye İslam dünyasına tanıtmaya ve pa-

zarlamaya devam ediyorlardı. Nitekim on yıl için-

de şöhreti dünyayı tutan Fazlurrahman’ı ülkesi Pa-

kistan’da bu fikirlerini yayması ve oradaki akade-

mik çevreleri etkilemesi için kâfirlerin İslam’a 

karşı kullandıkları herkese yaptıkları gibi titreye tit-

reye giden oyuncağın arkasındaki koldan kurar 

gibi kurdular ve piyasaya daha doğrusu Ehl-i Sün-

netin yani hâlâ zerresini değiştiremedikleri mu-

kaddes itikad, Fırka-i Naciye’nin üzerine salıverdi-

ler.

Aynen bir dönem Fransa’da Peygamber efen-

dimizi felsefi bir nazariye ile değerlendiren ve 

nice mucizelerini inkâr eden ve Türkiye’deki üni-

versitelere misafir hoca sıfatı ile gönderilerek 

dersler verdirilen dalalet ehli Hamidullah gibi Faz-

lurrahman da 1961’de ülkesi Pakistan’a gelerek fi-

kirlerini üniversite camiasına aktarmaya işte 

böyle başladı. Hâlâ bazı ilahiyatlarda, Ehli Sünnet 

alimi ve her alanda muteber Ahmed Cevdet 

Paşa’dan değil de bir çok konuda bid’atlara 

batmış, sapkınlığa dalmış bu Hamidullah 

ve Fazlurrahman avanelerinin kitapları-

nın okutulmasına ne demeli! Bu mev-

zuda ortak fikirde oluşumuzla kıymetli 

tarihçi Ahmet Şimşirgil’e nazar ede-

lim: “Ahmed Cevdet Paşaları, Ehl-i 

Sünnet alimlerinin yazdıklarını oku-

mazsak, Peygamber Efendimizi on-

lardan öğrenmezsek, Din-i İslamı 

Ehl-i Sünnet büyüklerinin kitapların-

dan okumazsak inanın İlahiyatlarda 

sadece dini yıkacak, yok edecek 

nesiller ortaya çıkar!”
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rını, sermayedarların ve tımar sahiplerinin menfa-

atini tehdit eden her düşünce veya hareket için öl-

dürücü bir araca dönüşmesine neden oldu. Bu yüz-

den, bu dönemlerde Şia -mutedil ya da aşırı olarak 

çeşitli biçimlerde ve yönelişlerde- yağmalanmış ve 

zulüm görmüş kitlelerin kıyamının, başkaldırısının 

ve savaşının sembolü oldu.” (Şeriati 2011d:16)

Ve son bir tane. Ali Şeriati, Allah Resûlü’ne 

“Arap padişahı” demekle kalmıyor, Efendimizin ha-

nımlarını/annelerimizi aşağılıyor: “Peygamber ha-

nımlarının hoşnutsuzluğunun diğer nedeni, İran 

hüsrevlerinin, Roma kayserlerinin ve hatta Yemen, 

Gassan, Hire ve Mısır padişahlarının karılarının gör-

kemli saraylarda yaşayıp dans, şarap, eğlence ve 

kumarla iç içe olduklarını duymuş olmalarıydı. Hâl-

buki bunlar da Arap padişahının karılarıdır ve aylar 

geçmesine rağmen mutfaklarının bacasından 

duman tütmemiştir. (Şeriati 2011d: 508)

Netice; Şeriati Truva Atıdır

Ali Şeriati yaşarken varlığından rahatsız olan 

İran, ölümü ile birlikte Şeriati’yi 1979 devriminin 

misyoneri haline getirdi. Bilhassa heyecanlı Sünni 

gençleri avlamak için kullanılan Şeriati’nin tüm 

eserleri birkaç yayınevinden birden basıldı. Hu-

meyni ile birlikte anılmamasına gayret edilen Şeri-

ati, kripto Şiiler aracılığı ile İslâm davası peşine düş-

müş samimi gençlerin gündeminde yer almaya 

başladı. Zaman içerisinde Ehli Sünnet’i sorgula-

yan, sosyalizmi İslâm’la birleştirme gayretinde 

olan “Antikapitalist Müslümanlar” türetildi. Oysa 

Ali Şeriati’den İslâmi kimlikli bir kahraman yahut 

fikir adamı çıkarmak katırın doğurması gibi bir 

şeydi. Nitekim o bir İslâmcı değil tam bir sosyalist-

ti. Öyle ki, bu yöndeki karalamalara bile tahammül 

edemeyecek kadar fanatik bir sosyalist. Ümmet ve 

İmamet adlı eserinde aynen şöyle diyor: “Benim 

şahsıma değil, düşüncelerime karşı olan bir ente-

lektüel akli delil ile, genelge şeklinde tekrarlanan 

eleştiriler zincirinin her tarafta tekrarlandığını, iki 

çelişik kutup tarafından ve birlikte özel bir zaman 

kesitinde başlatıldığını ve hele bunların hangi tipler 

ve karakterlere mensup olduklarını tespit ettiğinde 

bu gürültülerin nereden kaynaklandığını anlar. 

Çarşı pazarlarda benim Şii olmadığım, üniversite-

lerdeyse sosyalist olmadığım yaygarasının kopa-

rıldığını duyduğumda, buna karşılık 18 yaşında ya-

yınladığım “Allahperest Sosyalist” adlı eserimle 

karşılaştığında bu mırıldanmaların hangi gırtlak-

lardan ve niçin çıkarıldığını anlar.” (Şeriati 1997: 

13) 

Bu iktibasla yazımızı noktalayalım ve bilelim ki 

Ali Şeriati Şii Sosyalizmi’nin ülkemizdeki Truva atı-

dır.
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Tunahan HİLMİ

1919’da Pakistan’ın Hazara şehrinde doğan 

Fazlurrahman, 1940’ta Pencap Üniversitesi Arap-

ça bölümünü bitirdi. 1942’de aynı üniversiteye 

asistan olarak girip burada başladığı doktora ça-

lışmasını, ona sapık gayesini işaret edecek ve 

İslam aleminin üzerine salacak İngiltere’ye gide-

rek devam ettirdi. Daha on yaşında iken Kur'ân-ı 

Kerim’i ezberlemiş ve uzun yıllar boyunca tanın-

mış Ehl-i sünnet âlimlerinden dersler alarak yetiş-

miş olmasına rağmen İngiltere’deki hocaları, ken-

disinin İslam felsefesi(!) üzerine yönelmesini sağ-

ladılar. İslam felsefesi sahasını, uzun yıllardır 

ihmal edilmiş bir alan olarak gösterip bu yolda ça-

lışmasının kendisine büyük imkânlar sağlayacağı-

nı ve meşhur olacağını belirttiler. Gençliğinde 

İngiliz müsteşriklerin tesirine işte böyle girmiş 

sonrasında da battıkça batmıştır.

1950 yılında İngiltere’nin Durham Üniversite-

si’nde öğretim görevlisi olup orada İran kültür ve 

medeniyetiyle, İslam felsefesi okutmaya başladı. 

Artık çalışmalarını tamamen İslam fel-

sefesi üzerine yöneltmişti. Farabi, 

İbni Sina, İmam-ı Gazali Haz-

retleri ve Ebü’l Hasen el Eş’ari 

Hazretleri üzerine tahliller 

yapıyor, dinin temel mese-

lelerini felsefi olarak değer-

lendirmeye çalışıyordu. Me-

sela Peygamberlik hususu-

nu tamamıyla felsefi bir yak-

laşımla ele alarak çözmeye uğ-

raşıyordu.

İngiliz müsteşrikler bir taraf-

tan da kendisini büyük din 

âlimi(!) diye İslam dünyasına tanıtmaya ve pa-

zarlamaya devam ediyorlardı. Nitekim on yıl için-

de şöhreti dünyayı tutan Fazlurrahman’ı ülkesi Pa-

kistan’da bu fikirlerini yayması ve oradaki akade-

mik çevreleri etkilemesi için kâfirlerin İslam’a 

karşı kullandıkları herkese yaptıkları gibi titreye tit-

reye giden oyuncağın arkasındaki koldan kurar 

gibi kurdular ve piyasaya daha doğrusu Ehl-i Sün-

netin yani hâlâ zerresini değiştiremedikleri mu-

kaddes itikad, Fırka-i Naciye’nin üzerine salıverdi-

ler.

Aynen bir dönem Fransa’da Peygamber efen-

dimizi felsefi bir nazariye ile değerlendiren ve 

nice mucizelerini inkâr eden ve Türkiye’deki üni-

versitelere misafir hoca sıfatı ile gönderilerek 

dersler verdirilen dalalet ehli Hamidullah gibi Faz-

lurrahman da 1961’de ülkesi Pakistan’a gelerek fi-

kirlerini üniversite camiasına aktarmaya işte 

böyle başladı. Hâlâ bazı ilahiyatlarda, Ehli Sünnet 

alimi ve her alanda muteber Ahmed Cevdet 

Paşa’dan değil de bir çok konuda bid’atlara 

batmış, sapkınlığa dalmış bu Hamidullah 

ve Fazlurrahman avanelerinin kitapları-

nın okutulmasına ne demeli! Bu mev-

zuda ortak fikirde oluşumuzla kıymetli 

tarihçi Ahmet Şimşirgil’e nazar ede-

lim: “Ahmed Cevdet Paşaları, Ehl-i 

Sünnet alimlerinin yazdıklarını oku-

mazsak, Peygamber Efendimizi on-

lardan öğrenmezsek, Din-i İslamı 

Ehl-i Sünnet büyüklerinin kitapların-

dan okumazsak inanın İlahiyatlarda 

sadece dini yıkacak, yok edecek 

nesiller ortaya çıkar!”



mist düşünceli öğretim üyelerinin Diyanet’te 

görev almaları ile birlikte Diyanet’in tüm basın 

yayın ve matbuatı da modernist fikirlerle örülme-

ye başlandı. Haseki Eğitim Merkezleri de bundan 

fazlasıyla nasibini aldı.

Şimdi Bardakoğlu ve Görmez’in Diyanet’te et-

kili olduğu sırada Diyanet’ten Sorumlu Devlet Ba-

kanı olan Mehmet Aydın’a çevirin nazarlarınızı... 

Fazlurrahman’ın ipine tutunan birinin sapkınlığı 

hangi derekelere iniyor müşahade edin! Fazlur-

rahman’ın büyük hayranlarından olan bu zat 

“Kur’ân-ı Kerim tarihseldir, yüzde kırkı atılmalıdır” 

diyerek kimlerin emrinde çalıştığını ve nasıl bir 

İslam arzuladığını ortaya koyarak sapıklığın 

gayya kuyusuna düşmüştür!

Bakınız Fazlurrahman’ın insanı dehşete düşü-

ren şu fikirlerine de dikkat kesilelim:

“Dinî modernizmin yapmak zorunda olduğu 

ilk şey İslam hukukuna, şeriata değişiklik getir-

mektir.”

O, bu ifadesiyle Kur’ân-ı Kerimdeki ve Hadis-i 

Şeriflerdeki hükümlerin zamana göre istenildiği 

şekilde değiştirilebilmesini savunmaktadır.

“Peygamberin vahiy olayında hissettikleri ma-

nevi bir histir. Bu hisleri ihtiyaç oldukça doğrudan 

kelimelere dökülmüştür.”

Fazlurrrahman’ın bu ifadeleri ise vahyin Allah 

tarafından indirildiği ve Allah kelamı olduğu ger-

çeğini ortadan kaldırmaz mı? Böylece ona göre 

Kur’ân-ı kerimin Hazreti Peygamberin hayalen 

gerçekleştirdiği keyfi bir tasarruf olduğu ortaya 

çıkar. Günümüz reformistlerinin bu ağa babala-

rından görülüyor ki Türkiye’de yapılmak istenen 

sadece sünneti değil onunla beraber Kur’an-ı 

Kerim’i, böylelikle topyekun dini ortadan kaldır-

mak... Zaten günbegün oraya gitmiyor muyuz? 

Kur’an’ı bilmiyoruzdan sıra İncil’i, Tevrat’ı, 

Zebur’u bilmiyoruza gelmedi mi? Kültür Bakanlığı 

desteğiyle Tevrat Türkçe’ye çevrilmedi mi? Sanki 

ortada İncil mi, Tevrat mı, Zebur mu var? Sen bun-

ların hem maddeten hem manen tahrif edilmiş ve 

paçavra hüviyetine getirilmiş insan yazısı yani 

mahluk olduğunu bilmiyor musun? Ama onlar 

Kur’an’ı öğreniyormuş bizim de onların dinini öğ-

renmemiz lazımmış! Yahu onlar Kur’an’ı Kerimi 

yıkmak, bozmak için okuyorlar senin onların ya-

lancı kitaplarına yaptığın gibi pamuklara sarmak 

için değil! Asıl İncil’in, Tevrat’ın, Zebur’un ve indi-

rilmiş bütün sahifelerin hepsinin hakikatinin 

İslam’da olduğunu ne zaman anlayacaksın?

Sen böyle iken Amerika, İngiltere ve beynel-

milel siyonist güçler, “İslam Düşüncesi” diyerek 

müesseseler kurdurmakta, Kur’ânsız ve Peygam-

bersiz bir İslam’ın kapısını aralamaya çalışmakta-

dırlar.

Pensilvanya’ya, Chicago’ya aldıkları şahısların 

İslamiyet’i yıkan fikir ve düşüncelerini Müslüman 

ülkelerine empoze etmekte pek maharetli dav-

ranmaktadırlar. Zira içeride onların yetiştirmeleri, 

bu görevi şövalye ruhu(!) içerisinde yerine getir-

mektedirler.

Nitekim Chicago’da Fazlurrahman’ın başında 

bulunarak İslam ülkelerine reformist bilim adam-

ları yetiştirdiği bölümün adının İslam Düşüncesi 

olmasıyla, Mehmet Görmez’in şimdi başkanı ol-

duğu enstitünün adı, size aynı mihrakın ürünleri 

olduğunu ve İslamiyet’teki yıkım faaliyetinin hız 

kesmeden devam ettirilmek istendiğini göstermi-

yor mu?

Vahyin Rasulullah Efendimizin kalbine değil 

zihnine indiğinden yani O’na (s.a.v) vahiylerin 

güya his olarak geldiğinden ve onları kendi terki-

bine tabi tutup o şekilde söylediğinden, yaşayan 

sünnet isimli ve daha nice zift yollu sapıklıkların-

dan sonra bu adamın tutulacak tarafı olmadığı ve 

her haliyle atık olan bu adamdan ayrı bir posa ara-

maya kalkışılmaması için satıra indirdiğimiz bu ya-

zımızı bir Ehli Sünnet bozguncusunu daha size işa-

ret etmekle ve tabi içinden kuburdan başka bir 

şey bulamayacağınız bu adam üzerinde bununla 

kalmayıp Ehli Sünnet hassasiyeti namına yoğun-

laşmanız ümidiyle Üstad Serdengeçti ile şimdilik 

veda edelim:

Bir defa inkâra düştün mü yavrum,

Kendini aşmaya yol bulamazsın!

Vehimler, şüpheler bozar ruhunu,

Seni kaldıracak el bulamazsın!
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Fazlurrahman, 1962’de Pakistan İslami Araştır-

malar Enstitüsü genel müdürlüğüne atanıyor. Bu 

arada iyi derecede İngilizce bilmesi ve İngiltere ile 

rahat iletişim kurabilmesi nedeniyle Pakistan Dev-

let Başkanı Eyyüp Han’ın danışmanlığına da getiri-

liyor. Artık fikirlerini daha rahat yayma imkânı bulu-

yor. Bir taraftan üniversitelerdeki akademisyenlere 

din felsefesi adı altında bozuk düşüncelerini akta-

rırken bir taraftan da sadrındaki sapıklığı satıra in-

dirip ifsad edici hüviyetini bu alanda da giyinmiş ve 

isimleriyle, bakanda şüphe uyandırmaya yetecek 

ve sıkıntılı olduğu daha buradan tesbit olunabi-

lecek makale ve kitaplarını yayınlamaya girişmişti. 

İşte kitap ve makale isimlerinden burunlara çiğ çiğ 

küf kokusu gelen bazı örnekler: “İslam’da ihya ve 

reform, İslam ve Çağdaşlık, İslami Yenilenme…”

1965 yılında basılan “Islamic Methodology in 

History” adlı eserinde hadis, sünnet ve fıkıh alanın-

da yeni anlayışlarla ictihad yapmanın önemini vur-

guluyordu. Yine “Islam” adlı eserinde ise asırlardır 

İslam akaidini ortaya koyan Ehl-i Sünnet âlimleri-

nin Kur’ân-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerden aktardık-

ları söz ve yazılarını tenkit ederek artık bu fikirlerin 

değişmesi gerektiğini savunuyordu. Onun bu ki-

tapları Ehl-i sünnet uleması ve halk nezdinde 

büyük tepki topladı ve infiale sebep oldu. Tabi eski 

İslam uleması İslamiyet namına eğri bir çizgi görse 

ona orada yaşama hakkı tanımayacak kadar has-

sas ve bid’atçılara karşı yerinde şiddetli oldukları 

için kendisinin mürted olduğunu açıkça belirtmiş-

lerdir.

Tepki o kadar büyüktü ki Fazlurrahman ülkeyi 

terk etmek mecburiyetinde kaldı ve Amerika’ya 

gitti. 1969 yılında Chicago Üniversitesi’nde İslam 

düşünce profesörü olarak göreve başladı. Ancak 

ona özel bir misyon verilecekti. O, bundan sonra 

farklı İslam ülkelerinden gelen Müslüman öğrenci-

lerle ilgilenecek ve onlara batıl fikirlerini aşılaya-

caktı. 1988’e, yani ölümüne kadar bu görevi eksik-

siz yerine getirdi.

Bu hususta şunu açıkça ortaya koymak gerekir 

ki İslam bir düşünce sistemi değildir! Şurası da kati 

olarak bilinmektedir ki düşünce, nazariye, teori 

gibi ifadeler, içerisinde mutlak olarak bir şüpheyi 

barındırmaktadır. Bu ifadeler asla kesin bir hükmü 

göstermez.

İslam ise kesin bir hükümdür. Naslar ve Hadis-

lerin bulunduğu bir yerde, düşünce teori ve naza-

riyeye yer kalmaz. Bu sebeple, “Âyet ile hadise 

inanmazsa bir kişi/ Ona hiç cevap verme, konuş-

ma bitir işi!” demişlerdir. Dolayısıyla faiz nazariye-

si, namaz düşüncesi, oruç teorisi denmez. Faizin, 

namazın ve orucun hükmü denilir.

Bu itibarla dini bozmak ve yıkmak isteyen müs-

teşriklerin hedefi imandan ibadete kadar bütün 

İslam inanç ve akidesini “düşünce potası” içerisi-

ne alarak tartışmaya ve yeni yorumlara açmaktır. 

Bunda da büyük oranda başarılı oldular. Bizim bu-

radaki söylemimizden bazı ham yobazlar “yani 

İslamiyet’te fikir yok mu?” gibi laflara yeltenecek 

olurlarsa da onlara İslamı zerresini dışarıda bırak-

maksızın hem dille hem kalble topyekûn ikrar et-

tikten sonra ancak ilahi hikmetler üzerine derin te-

fekkür vardır ki bu büyük cehde senelik ibadetler-

le ifade edilecek ecirler biçilmiştir. Sahabe efendi-

lerimize yolda birbirleriyle karşılaştıklarında “Gel 

seninle şurada beş dakika iman getirelim.” dedir-

ten keyfiyet budur yoksa şimdiki profesörler(!) 

gibi “Hadi gel seninle şurada aklı vahyin önüne ko-

yalım da topyekun münkir olalım” nevinden değil-

dir! 

Gelelim Fazlurrahman’ın Türkiye’deki bozgu-

nuna ve Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Gör-

mez özelinde işin arka planına ve asıl büyük tehli-

keye!

Ali Bardakoğlu, Görmez ve ekibi tarafından ku-

rulan Ankara Okulu, İslamiyet ve Kitabiyat yayın 

gruplarının faaliyetlerini ve çalışmalarını gözden 

geçirmek bu konuda net bilgileri gözler önüne se-

recektir. Zira bu grupların faaliyetlerinin odak nok-

tasında hep Fazlurrahman yer almaktadır. Bu 

yayın grupları onun ulaşılabilen bütün kitaplarını 

çevirdiler. Hatta bunlardan bir kısmı Ankara İlahi-

yat Fakültesi’nde yıllardır ders kitabı olarak da oku-

tulmaktadır!

Öte yandan Bardakoğlu ve Görmez ekibi on 

altı yıldır Diyanet’e de hâkim durumda bulunuyor-

du. İlahiyat fakültelerindeki modernist ve refor-



mist düşünceli öğretim üyelerinin Diyanet’te 

görev almaları ile birlikte Diyanet’in tüm basın 

yayın ve matbuatı da modernist fikirlerle örülme-

ye başlandı. Haseki Eğitim Merkezleri de bundan 
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diyerek kimlerin emrinde çalıştığını ve nasıl bir 

İslam arzuladığını ortaya koyarak sapıklığın 

gayya kuyusuna düşmüştür!

Bakınız Fazlurrahman’ın insanı dehşete düşü-

ren şu fikirlerine de dikkat kesilelim:

“Dinî modernizmin yapmak zorunda olduğu 

ilk şey İslam hukukuna, şeriata değişiklik getir-

mektir.”

O, bu ifadesiyle Kur’ân-ı Kerimdeki ve Hadis-i 

Şeriflerdeki hükümlerin zamana göre istenildiği 

şekilde değiştirilebilmesini savunmaktadır.

“Peygamberin vahiy olayında hissettikleri ma-

nevi bir histir. Bu hisleri ihtiyaç oldukça doğrudan 

kelimelere dökülmüştür.”

Fazlurrrahman’ın bu ifadeleri ise vahyin Allah 

tarafından indirildiği ve Allah kelamı olduğu ger-

çeğini ortadan kaldırmaz mı? Böylece ona göre 

Kur’ân-ı kerimin Hazreti Peygamberin hayalen 

gerçekleştirdiği keyfi bir tasarruf olduğu ortaya 

çıkar. Günümüz reformistlerinin bu ağa babala-

rından görülüyor ki Türkiye’de yapılmak istenen 

sadece sünneti değil onunla beraber Kur’an-ı 

Kerim’i, böylelikle topyekun dini ortadan kaldır-

mak... Zaten günbegün oraya gitmiyor muyuz? 

Kur’an’ı bilmiyoruzdan sıra İncil’i, Tevrat’ı, 

Zebur’u bilmiyoruza gelmedi mi? Kültür Bakanlığı 

desteğiyle Tevrat Türkçe’ye çevrilmedi mi? Sanki 

ortada İncil mi, Tevrat mı, Zebur mu var? Sen bun-

ların hem maddeten hem manen tahrif edilmiş ve 

paçavra hüviyetine getirilmiş insan yazısı yani 

mahluk olduğunu bilmiyor musun? Ama onlar 

Kur’an’ı öğreniyormuş bizim de onların dinini öğ-

renmemiz lazımmış! Yahu onlar Kur’an’ı Kerimi 

yıkmak, bozmak için okuyorlar senin onların ya-

lancı kitaplarına yaptığın gibi pamuklara sarmak 

için değil! Asıl İncil’in, Tevrat’ın, Zebur’un ve indi-

rilmiş bütün sahifelerin hepsinin hakikatinin 

İslam’da olduğunu ne zaman anlayacaksın?

Sen böyle iken Amerika, İngiltere ve beynel-

milel siyonist güçler, “İslam Düşüncesi” diyerek 

müesseseler kurdurmakta, Kur’ânsız ve Peygam-

bersiz bir İslam’ın kapısını aralamaya çalışmakta-

dırlar.

Pensilvanya’ya, Chicago’ya aldıkları şahısların 

İslamiyet’i yıkan fikir ve düşüncelerini Müslüman 

ülkelerine empoze etmekte pek maharetli dav-

ranmaktadırlar. Zira içeride onların yetiştirmeleri, 

bu görevi şövalye ruhu(!) içerisinde yerine getir-
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Nitekim Chicago’da Fazlurrahman’ın başında 

bulunarak İslam ülkelerine reformist bilim adam-

ları yetiştirdiği bölümün adının İslam Düşüncesi 

olmasıyla, Mehmet Görmez’in şimdi başkanı ol-

duğu enstitünün adı, size aynı mihrakın ürünleri 

olduğunu ve İslamiyet’teki yıkım faaliyetinin hız 

kesmeden devam ettirilmek istendiğini göstermi-

yor mu?

Vahyin Rasulullah Efendimizin kalbine değil 

zihnine indiğinden yani O’na (s.a.v) vahiylerin 

güya his olarak geldiğinden ve onları kendi terki-

bine tabi tutup o şekilde söylediğinden, yaşayan 

sünnet isimli ve daha nice zift yollu sapıklıkların-

dan sonra bu adamın tutulacak tarafı olmadığı ve 

her haliyle atık olan bu adamdan ayrı bir posa ara-

maya kalkışılmaması için satıra indirdiğimiz bu ya-

zımızı bir Ehli Sünnet bozguncusunu daha size işa-

ret etmekle ve tabi içinden kuburdan başka bir 

şey bulamayacağınız bu adam üzerinde bununla 

kalmayıp Ehli Sünnet hassasiyeti namına yoğun-

laşmanız ümidiyle Üstad Serdengeçti ile şimdilik 

veda edelim:

Bir defa inkâra düştün mü yavrum,
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arada iyi derecede İngilizce bilmesi ve İngiltere ile 

rahat iletişim kurabilmesi nedeniyle Pakistan Dev-

let Başkanı Eyyüp Han’ın danışmanlığına da getiri-

liyor. Artık fikirlerini daha rahat yayma imkânı bulu-

yor. Bir taraftan üniversitelerdeki akademisyenlere 

din felsefesi adı altında bozuk düşüncelerini akta-

rırken bir taraftan da sadrındaki sapıklığı satıra in-

dirip ifsad edici hüviyetini bu alanda da giyinmiş ve 

isimleriyle, bakanda şüphe uyandırmaya yetecek 

ve sıkıntılı olduğu daha buradan tesbit olunabi-

lecek makale ve kitaplarını yayınlamaya girişmişti. 

İşte kitap ve makale isimlerinden burunlara çiğ çiğ 

küf kokusu gelen bazı örnekler: “İslam’da ihya ve 

reform, İslam ve Çağdaşlık, İslami Yenilenme…”

1965 yılında basılan “Islamic Methodology in 

History” adlı eserinde hadis, sünnet ve fıkıh alanın-

da yeni anlayışlarla ictihad yapmanın önemini vur-

guluyordu. Yine “Islam” adlı eserinde ise asırlardır 

İslam akaidini ortaya koyan Ehl-i Sünnet âlimleri-

nin Kur’ân-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerden aktardık-

ları söz ve yazılarını tenkit ederek artık bu fikirlerin 

değişmesi gerektiğini savunuyordu. Onun bu ki-

tapları Ehl-i sünnet uleması ve halk nezdinde 

büyük tepki topladı ve infiale sebep oldu. Tabi eski 

İslam uleması İslamiyet namına eğri bir çizgi görse 

ona orada yaşama hakkı tanımayacak kadar has-

sas ve bid’atçılara karşı yerinde şiddetli oldukları 

için kendisinin mürted olduğunu açıkça belirtmiş-

lerdir.

Tepki o kadar büyüktü ki Fazlurrahman ülkeyi 

terk etmek mecburiyetinde kaldı ve Amerika’ya 

gitti. 1969 yılında Chicago Üniversitesi’nde İslam 

düşünce profesörü olarak göreve başladı. Ancak 

ona özel bir misyon verilecekti. O, bundan sonra 

farklı İslam ülkelerinden gelen Müslüman öğrenci-

lerle ilgilenecek ve onlara batıl fikirlerini aşılaya-

caktı. 1988’e, yani ölümüne kadar bu görevi eksik-

siz yerine getirdi.

Bu hususta şunu açıkça ortaya koymak gerekir 

ki İslam bir düşünce sistemi değildir! Şurası da kati 

olarak bilinmektedir ki düşünce, nazariye, teori 

gibi ifadeler, içerisinde mutlak olarak bir şüpheyi 

barındırmaktadır. Bu ifadeler asla kesin bir hükmü 

göstermez.

İslam ise kesin bir hükümdür. Naslar ve Hadis-

lerin bulunduğu bir yerde, düşünce teori ve naza-

riyeye yer kalmaz. Bu sebeple, “Âyet ile hadise 

inanmazsa bir kişi/ Ona hiç cevap verme, konuş-

ma bitir işi!” demişlerdir. Dolayısıyla faiz nazariye-

si, namaz düşüncesi, oruç teorisi denmez. Faizin, 

namazın ve orucun hükmü denilir.

Bu itibarla dini bozmak ve yıkmak isteyen müs-

teşriklerin hedefi imandan ibadete kadar bütün 

İslam inanç ve akidesini “düşünce potası” içerisi-

ne alarak tartışmaya ve yeni yorumlara açmaktır. 

Bunda da büyük oranda başarılı oldular. Bizim bu-

radaki söylemimizden bazı ham yobazlar “yani 

İslamiyet’te fikir yok mu?” gibi laflara yeltenecek 

olurlarsa da onlara İslamı zerresini dışarıda bırak-

maksızın hem dille hem kalble topyekûn ikrar et-

tikten sonra ancak ilahi hikmetler üzerine derin te-

fekkür vardır ki bu büyük cehde senelik ibadetler-

le ifade edilecek ecirler biçilmiştir. Sahabe efendi-

lerimize yolda birbirleriyle karşılaştıklarında “Gel 

seninle şurada beş dakika iman getirelim.” dedir-

ten keyfiyet budur yoksa şimdiki profesörler(!) 

gibi “Hadi gel seninle şurada aklı vahyin önüne ko-

yalım da topyekun münkir olalım” nevinden değil-

dir! 

Gelelim Fazlurrahman’ın Türkiye’deki bozgu-

nuna ve Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Gör-

mez özelinde işin arka planına ve asıl büyük tehli-

keye!

Ali Bardakoğlu, Görmez ve ekibi tarafından ku-

rulan Ankara Okulu, İslamiyet ve Kitabiyat yayın 

gruplarının faaliyetlerini ve çalışmalarını gözden 

geçirmek bu konuda net bilgileri gözler önüne se-

recektir. Zira bu grupların faaliyetlerinin odak nok-

tasında hep Fazlurrahman yer almaktadır. Bu 

yayın grupları onun ulaşılabilen bütün kitaplarını 

çevirdiler. Hatta bunlardan bir kısmı Ankara İlahi-

yat Fakültesi’nde yıllardır ders kitabı olarak da oku-

tulmaktadır!

Öte yandan Bardakoğlu ve Görmez ekibi on 

altı yıldır Diyanet’e de hâkim durumda bulunuyor-

du. İlahiyat fakültelerindeki modernist ve refor-
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ALPEREN OCAKLARI KONYA İL BAŞKANLIĞIMIZ 
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Alperen Ocakları Konya İl Başkanlığımız, çocuk istismarlarına ve tecavüz olaylarına karşı basın 
açıklaması gerçekleştirerek idam cezasının geri gelmesi gerektiğini belirtti.

ALPEREN OCAKLARI 
KANGAL İLÇE 

BAŞKANLIĞIMIZ BASIN 
AÇIKLAMASI 

GERÇEKLEŞTİRDİ
Alperen Ocakları Kangal İlçe 

Başkanlığımız, çocuk istismarcıları 
ve tecavüzcüler için idam 
talebinde bulunarak basın 
açıklaması gerçekleştirdi.

ALPEREN OCAKLARI DÜZCE İL BAŞKANLIĞIMIZ 
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Alperen Ocakları Düzce İl Başkanlığımız, çocuk istismarı ve tecavüz olaylarına tepki göstererek 
basın açıklaması gerçekleştirdi. İdam talebinin dile getirildiği programa yoğun katılım gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI İZMİR İL BAŞKANLIĞIMIZ 
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Alperen Ocakları İzmir İl Başkanlığımız, son dönemde daha da artan çocuk tecavüzleri sonrası 
basın açıklaması gerçekleştirerek idam talebimizi yinelediler.

ALPEREN OCAKLARI 
ESKİŞEHİR İL 

BAŞKANLIĞIMIZ 
FOTOĞRAF SERGİSİ 

DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Eskişehir İl 

Başkanlığımız şehitlerimizi anmak 
için fotoğraf sergisi düzenledi. 

Sergiye Genel Başkan Yardımcımız 
Arif YAZICI da katıldı.

ALPEREN OCAKLARI 
ADIYAMAN İL 

BAŞKANLIĞIMIZ 
ŞEHİTLİK ZİYARETİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ

Alperen Ocakları Adıyaman İl 
Başkanlığımız, şehitlik ziyareti 

gerçekleştirdi. Hususen 
ortaöğretim teşkilatının 

katılımıyla gerçekleşen ziyarette 
şehitlerimiz dualarla anıldı.
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ALPEREN OCAKLARI 
VAN İL BAŞKANLIĞIMIZ 

ŞEHİTLİK ZİYARETİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ
Alperen Ocakları Van İl 

Başkanlığımız, Ermeni Hınçak 
çeteleri tarafından katledilen 
şehitlerimizi Van'ın düşman 

işgalinden kurtuluşunun 101. 
yıldönümünde anmak üzere Zeve 

Şehitliği'ni ziyaret etti.

ALPEREN OCAKLARI OSMANGAZİ İLÇE BAŞKANLIĞIMIZ 
ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİD PROGRAMI DÜZENLEDİ

Alperen Ocakları Osmangazi İlçe Başkanlığımız, başta Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu olmak 
üzere tüm şehitlerimiz için mevlidi şerif okuttu.

ALPEREN OCAKLARI 
MERSİN İL 

BAŞKANLIĞIMIZ 
KANDİL PROGRAMI 

DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Mersin İl 

Başkanlığımız, Berat Kandili 
vesilesiyle program düzenleyerek 

bu mübarek geceden manen 
istifade ettiler.

ALPEREN OCAKLARI 
ANTALYA İL 

BAŞKANLIĞIMIZ KANDİL 
VESİLESİYLE İKRAMDA 

BULUNDU
Alperen Ocakları Antalya İl 

Başkanlığımız, Antalya Muratpaşa 
Camii'nde Berat Kandili vesilesiyle 

ikramda bulundu.

ALPEREN OCAKLARI 
DENİZLİ İL 

BAŞKANLIĞIMIZ 
HUZUREVİ ZİYARETİ 

GERÇEKLEŞTİRDİ
Alperen Ocakları Denizli İl 

Başkanlığımız, Denizli Huzurevi'ni 
ziyaret ederek huzurevi 
sakinleriyle hasbihal etti

ALPEREN OCAKLARI BALIKESİR İL BAŞKANLIĞIMIZ KERMES DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Balıkesir İl Başkanlığımız, her Ramazan olduğu gibi bu sene de her gün vereceği 

iftarlara katkı amacıyla Ramazan ayı öncesi kermes düzenledi.
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ÇEÇEN DAVA ADAMI 
MEDET ÜNLÜ'YÜ 
HAİN BİR SUİKAST SONUCU 

ŞEHİT EDİLMESİNİN 
6. SENEYİ DEVRİYESİNDE 

RAHMET VE DUA İLE ANIYORUZ.

ALPEREN OCAKLARI UŞAK İL BAŞKANLIĞIMIZ GENÇLİK ŞÖLENİ DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Uşak İl Başkanlığımız, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği gençlik şölenini büyük bir 

coşkuyla gerçekleştirdi.

ALPEREN OCAKLARI 
GENEL MERKEZİ HANIM 

TEŞKİLATIMIZ 
ÇOCUKLARA BALON 

HEDİYE ETTİ
Alperen Ocakları Genel Merkezi 
Hanım Teşkilatımız, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı vesilesiyle çocuklara balon 
hediye ederek bayramlarını 

kutladılar.

ALPEREN OCAKLARI BİLECİK İL BAŞKANIMIZIN DÜĞÜN MERASİMİ GERÇEKLEŞTİ
Alperen Ocakları Bilecik İl Başkanımız Osman SOYALTIN'ın düğün merasimi gerçekleşti. Genel Sekreterimiz 
Hakan KARABAYIR ve Genel Başkan Yardımcımız Arif Yazıcı da düğüne katılarak damada ve geline Kur'an-ı 

Kerim ve bayrak hediye ettiler. Başkanımıza mutluluklar dileriz.



O C A K T A N H A B E R L E R

56
MAYIS 2019

ÇEÇEN DAVA ADAMI 
MEDET ÜNLÜ'YÜ 
HAİN BİR SUİKAST SONUCU 

ŞEHİT EDİLMESİNİN 
6. SENEYİ DEVRİYESİNDE 

RAHMET VE DUA İLE ANIYORUZ.

ALPEREN OCAKLARI UŞAK İL BAŞKANLIĞIMIZ GENÇLİK ŞÖLENİ DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Uşak İl Başkanlığımız, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği gençlik şölenini büyük bir 

coşkuyla gerçekleştirdi.

ALPEREN OCAKLARI 
GENEL MERKEZİ HANIM 

TEŞKİLATIMIZ 
ÇOCUKLARA BALON 

HEDİYE ETTİ
Alperen Ocakları Genel Merkezi 
Hanım Teşkilatımız, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı vesilesiyle çocuklara balon 
hediye ederek bayramlarını 

kutladılar.

ALPEREN OCAKLARI BİLECİK İL BAŞKANIMIZIN DÜĞÜN MERASİMİ GERÇEKLEŞTİ
Alperen Ocakları Bilecik İl Başkanımız Osman SOYALTIN'ın düğün merasimi gerçekleşti. Genel Sekreterimiz 
Hakan KARABAYIR ve Genel Başkan Yardımcımız Arif Yazıcı da düğüne katılarak damada ve geline Kur'an-ı 

Kerim ve bayrak hediye ettiler. Başkanımıza mutluluklar dileriz.



Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak! 

Haykırsam kollarımı makas gibi açarak.

Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden,

Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden,

Çekiyor tebeşirle yekûn hattını âfet; 

Alevler içinde ev, üst katında ziyafet! 

Durum diye bir lâf var, buyrunuz size durum; 

Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodurum! 

Bir şey koptu içimden, şey; her şeyi tutan bir şey,

Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey; 

Utanırdı burnunu göstermekten sütninem,

Kızımın gösterdiği, kefen bezine mahrem.

Ey tepetaklak ehram, başı üstünde bina; 

Evde cinayet, tramvay arabasında zina! 

Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil; 

Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil! 

Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu; 

Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmuğu! 

Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama,

Çatla Sodom-Gomore, patla Bizans ve Roma! 

Öttür yem borusunu öttür, öttür, borazan! 

Bitpazarında sattık, kalkamaz artık kazan! 

Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul; 

Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.

Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa; 

Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa! 

Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz; 

Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz.

Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilâç; 

Serbest, verem ve sıtma; mahpus, gümrükte ilâç.

Bülbüllere emir var: Lisan öğren vakvaktan; 

Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan! 

Bak, arslan hakikate, ispinoz kafesinde; 

Tartılan vatana bak, dalkavuk kefesinde! 

Mezarda kan terliyor babamın iskeleti; 

Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti? 

Ah, küçük hokkabazlık, sefil aynalı dolap; 

Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap…

Necip Fazıl Kısakürek

DESTAN


