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Aytek ARPAT

Anlaşılamamış ve Anlatılamamış İslam
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ÖNSÖZ
Sevgili Okurum,
Kur'an-ı Kerim'i incelemeye 2004 yılında başladım. 2002
yılında Kur'an-ı Kerim'i ilk kez okumuş ama fazla da bir
şey anlamamıştım. Daha sonra bu tarz okumanın,
yüzeysel okuma olduğunu öğrendim. 2004 yılında
yeniden başladığım Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı anlama
gayretlerim, ilk 6 yıl pek de verimli olmadı. Bu dönemde
yayınevlerinde satılan ve dinlerle ilgili kayda değer
bulduğum kitapları satın alıp incelememe rağmen, ortaya
bir tablo çıkmıyordu. Daha sonra bunun özellikle Kur'an-ı
Kerim'in mantıksal yapısı ile ilgili olduğunu
değerlendirerek, Mantık ve Felsefe araştırmalarına
yöneldim. 2010 yılında Samsun'da Halk Kütüphanesi'nde
bulduğum bir kitapta (LİSE MANTIK, Hasan Ali Yücel,
1938, MMV) bulduğum bir cümle yolumu açtı. Bu;
Fransız filozof ve bilimci Auguste COMTE'un bir
cümlesiydi.
Bundan sonra bu kitapta karşılaştığınız patern ortaya
çıktı. İslam ancak bu yoldan incelenebilirdi. Bundan
sonra bulduğum her sonucu Kur'an-ı Kerim'e
doğrulatarak (sağlama) bu kitaptaki bilgilere eriştim. Bu
arada şunu da belirtelim: Din konusundaki kitaplarda çok
fazla yalan ve yanlış ifadeler de yer almaktadır. Bunlar
arasından doğruları seçmek oldukça zor ve sabır
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istemektedir. Bazı bilgiler ise ya unutulmuş ya da
gizlenmiştir. Zaman kaybında, laik eğitim yerine seküler
eğitim almış olmamızın da bu gecikmeye katkısı
olmuştur. Bugün ülkemizde en çok konuşulan iki konu,
din ve etnik bölücülüktür. Özellikle din konusunda bir
kesimin "Bu dinin gereğidir" diyerek dayattığı din
görüşüne karşılık, ülke aydınlarının ileri sürebilecekleri
karşı görüşlerin olmadığını, son 10 yılda gördük.
Sığındıkları tek tesellileri "Laiklik" 'tir. Üstelik laikliğin de
ne olduğunu bilmedikleri halde.
İşte beni bu araştırmaya iten sebep de bu çaresizliktir.
İslam'ı araştırırken ne ona karşı, ne de ondan yana tavır
almadan son derece objektif bir araştırma yaptım.
Böylece bu kitap ortaya çıktı. Bu çalışmalar sırasında
Samsun'da idim. Size EVREKA diyorum ve ilave
ediyorum: Size SAMSUN'dan GÜNEŞİ getirdim. 19
Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal yine Samsun'dan
Türk Milleti için güneşi getirmişti. Güneş doğudan doğar
derler inanmayın, Türkiye'de güneş SAMSUN'dan doğar.
Hayırlı olması dileğimle,
Not: Bu milleti hafife almak çok ciddi bir hatadır.
Unutmayın; Amerikalıların THINK-TANK'leri varsa
Türklerin de TÜRK-TANK'leri var, hep de olacak.
Aytek ARPAT
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1. GİRİŞ
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Din Arapça bir kelimedir. Yol, adet, yasa, düzen, adalet,
inanç, ceza, ödül, millet, ibadet biçimi, hesap günü,
yaşam biçimi gibi anlamlar içerir.
Dinlerin geçmişi, insanlık tarihi kadar eskidir. Alman
filozof ve Dinler Tarihi araştırmacısı Max Müller "Din
ihtiyacı insanlıkla kardeştir. Mağaralarda yaşayan
insanlarda bile bu ihtiyaç vardır. Geriye doğru ne kadar
gidersek gidelim; dinsiz bir milletin yaşadığına tanık
olamıyoruz. Gezdiğim yerlerde ya bir mabet ya da bir
mabet kalıntısına rastlamamak imkansız" diyerek bu
gerçeği vurgulamaktadır.
Nitekim İslam dini ilk insan olan ADEM' i ilk peygamber
olarak tanımlar. Hz. Adem eşini ve kendi soyundan gelen
insanları Allah'ın dinine davet etmiştir. Tabii bu açıklama
dinsel bir yorumdur. Dinlerin neden ortaya çıktığı
konusunda değişik görüşler vardır. İnsanın yaşadığı
doğadaki yalnızlığı, güçsüzlüğü, çaresizliği, bilgisizliği,
korkuları, olayları anlamak ve açıklamaktaki yetersizliği,
birlikte yaşama ihtiyacı, aralarındaki problemler, düzen,
barış, güvenlik arayışları ve daha başka nedenler cevap
olarak kabul edilebilir.
Dinlerin en önemli iki özelliği ise canlı birer organizma
olmaları ve sosyal bir kurum olmalarıdır. Dinler de
insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. Dinler
tarihinde bugün sayısız ölmüş dinler mevcuttur. Sadece
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zamana karşı göre gelişim ve değişim geçiren dinler
ayakta kalır. Örneğin biz Türklerin ata dini olan GÖK
TANRI inancı terk edilmiş ve ölmüş bir dindir. Eski
Mezopotamya'da, Babillilerin, Hititlerin, Eski Yunanlıların,
Romalıların, Germenlerin çok tanrılı inanç sistemleri,
Mısır dinleri, Mekke putperestliği, Amerika'daki Maya,
Aztek, İnka inançları terk edilmiş, ölmüş dinlere örnektir.
Gelecekte yaşamı sürecek dinler ise kuvvetle
muhtemeldir ki tek tanrılı dinler olan Tevhid Dinleri
olacaktır.
Dinlerin sosyal bir kurum olması ise, o dinin; toplum
birleştirici, aydınlatıcı, yönlendirici, toplumdan, barış,
adalet, güven, denge, huzur sağlayıcı fonksiyonları icra
etmesi demektir. Bir din bu konularda ne kadar gelişmiş
ise o derece yüksek düzeyli bir dindir. Bu bakımdan
Tevhid dinleri için en gelişmiş dinlerdir diyebiliriz. Bu
kitapta bu dinlerin sonuncusu olan İSLAM DİNİ
incelenmektedir.
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2. İSLAM DİNİNİ ANLAMAK İÇİN
BİLİNMESİ GEREKENLER
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Bugün yeryüzüne baktığımızda, birçok ülkede değişik
dinlerin yaşanmakta olduğunu görüyoruz. Asya kıtasında
yola çıkarsak;
- Japonya'da Budizm ve Şintoizm
- Çin'de Konfüçyanizm, Budizm, Taoizm, İslam ve
Hıristiyanlık
- Hindistan'da Hinduizm, Budizm, Sih Müslümanlığı,
Hıristiyanlık
- Ortadoğu'da Yahudilik, Hıristiyanlık, İslamiyet,
Zerdüştlük (az da olsa)
- Avrupa'da Hıristiyanlık, İslamiyet, Musevilik
- Amerika'da Hıristiyanlık, Musevilik, İslam dinleri
yaşanmaktadır.
Bu dinlerin yanı sıra yeni din arayışları da halen
sürmektedir. Bu kapsamda Japonya'da ALEPPO
(HALEP), Amerika'da Scientology dinleri sayılabilir.
İslam dininin son TEVHİD dini olduğunu bilmekteyiz.
Peki İslam'ın bu dinler arasında yeri, anlamı ve önemi
nedir? Bunu nasıl cevaplayabiliriz?
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Din araştırmacıları, dinleri;
- Ölü ve canlı dinler
- Yerel ve genel dinler
- Eski (antik) ve yeni dinler
- İlahi vahiye dayanan ve dayanmayan dinler
- İlkel dinler ve gelişmiş dinler
- Milli ve evrensel dinler
- Tek tanrılı ve çok tanrılı dinler
gibi sınıflandırmalara tabi tutmuşlardır.
Şimdi bu listeye bir bakınız. Bu listeden ne çıkar?
Nereye varabiliriz? Ne anlayabiliriz? Cevap: HİÇ
BİRŞEY. İşte bugün insanının kendi dini olduğu halde
başka dinler aramasının cevabı burada saklıdır.
O halde başka bir yol izlememiz gerekmektedir. Bu da şu
beş adımdan geçer:
A. İNSAN DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİM EVRELERİ
(DÜŞÜNCE TARİHİ)
B. DİNLER TARİHİ (DİN ÇEŞİTLERİ)
C. İSLAM TARİHİ
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D. MANTIK
E. İSLAM DİNİ TERMİNOLOJİSİ

A. İNSAN DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİM EVRELERİ
Dinlerin gelişimini anlamak için insan düşüncesinin
gelişimini çok iyi bilmek gerekir. Çünkü insan düşüncesi
ile dinler paralellik gösterirler. İnsan düşüncesini ilk kez
sistemli hale getiren Fransız düşünür (filozof) Auguste
Comte'dur (1798-1857). Comte, insanlığın düşünsel
gelişimin şöyle özetlemiştir:
"TEOLOJİK DÖNEM - AKIL DÖNEMİ - BİLİM DÖNEMİ"
Bu bilgi Cumhuriyet Türkiye' sinin yetiştirdiği en büyük
aydın evlatlarından ve eski Milli Maarif Vekillerinden olan
merhum HASAN ALİ YÜCEL' in hazırlayıp bastırdığı
LİSE MANTIK (1938) kitabında yer almaktadır.
E ne olmuş yani, diyebilirsiniz. Bakın ne oluyormuş
görelim:
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İNANÇ /
TEOLOJİ
DÖNEMİ

AKIL DÖNEMİ

BİLİM DÖNEMİ

PROLOJİK

LOJİK

LOJİK+GÖZLEM
+ DENEY

MİTOS

SOFOS

LOGOS

MASAL

HİKAYE

GERÇEK

BATIL

ZAHİR

VARİT

OLAMAZ

OLABİLİR

OLAN

IRREALITY

VIRTUAL REALITY
(Rölative)

ABSULUTE
REALITY

İNANÇ

ZAN / SANI

BİLGİ

ÖN KABUL/
FARZ

FELSEFE

BİLİM

BATINİ

ZAHİRİ (İSLAMİ)

BATIL

HAK (İSLAMİ)

AGNOSTİK

GNOSTİK

İNANIYORUM

ZANNEDİYORUM
/ SANIYORUM

BİLİYORUM

Eğer, bu yapıyı bilmezseniz dinlerin niteliğini
ANLAYAMAZSINIZ.
Şimdi bu kelimeleri açıklayalım:
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PROLOJİK: (Prologic) Mantık öncesi, mantık dışı.
LOJİK: (Logic) Göreceli mantık, rölatif mantık. 2.Anlamı
Aristo mantığı (İki değerli mantık).
LOJİSTİK: (Logistic) Modern mantık (iki ve üstü değerli
mantık).
MİTOS: Mitoloji, masal, efsane, dogma.
SOFOS: Felsefi bilgi, sübjektif bilgi, öznel bilgi, akli bilgi,
kişisel kanaat, sanı, zan.
LOGOS: Bilimsel bilgi, objektif bilgi, objeye ait ve beş
duyu ile gözlemlenmiş bilgi, kesin bilgi.
BATIL: Bilim ve akla dayanmayan boş laf.
ZAHİR: Dış görünüm, intiba, sanal.
VARİT: Gerçek (olan). Bu kelime daha sonraları
Latinceye VERİTAS olarak geçmiştir. İtalyanca,
İspanyolca, Fransızca LA VRE, SE VRE, LA VERITE
şeklinde kullanılmaktadır.
IRREALITY: Olamaz, mümkün değil.
VIRTUAL REALITY (Rölative) : Zahiri ve değişken
olabilirlik (Probability) ifade eder.
ABSOLUTE REALITY: Kesin gerçek.
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ÖN KABUL / FARZ: Ne doğruluğunu, ne yanlışlığını
bilmediğimiz ve kanıtlayamadığımız öngörü, ön kabul,
demektir. Yunancası AGNOSTİK'tir.
FELSEFE: (Philosophy) Akli bilgi, kaynağı göreceli
mantıktır. Bana göre, sana göre, sanırım, zannederim,
umarım, kanım, kanaatim diye başlayan cümlelerin
ürettiği bilgi. Felsefi bilgide us'a vurum, aklileştirme, akla
uydurma, rasyonalize etme yöntemi uygulanır. Bu bilgi
pozitif bilgidir ve olabilirlik ifade eder. Felsefede
araştırılan olgu, olay, obje ile araştıran arasında beş
duyuma dayanan ilişki yoktur. Onun için bu bilgi olayın,
olgunu objenin bilgisi değil, bir iç algılamadır. Bunun için
objektif bilgi değildir.
BİLİM: Olay, olgu ve objenin araştırılmasında, Aristo
mantığı, gözlem ve deneyin (sağlama) birlikte
uygulanması sonucu, bilgi üretmedir. Bu bilgi kesindir.
Çünkü objektiftir yani objeye, olaya, olguya aittir. Bu
arada bir ek açıklama yapalım; bilimsel bilgi gruplarına
LOJİ denir. Biyoloji, sosyoloji, fizyoloji gibi. Aristo
mantığının bir ve ikinci maddelerinin uygulanamadığı
(dedüksiyon ve endüksiyon) durumlarda üçüncü
maddesi olan ANALOJİ ile üretilebilen bilimlere de NOMİ
denir. Ergonomi, astronomi, ekonomi gibi.
BATINI: (Invisible) Görünmeyen.
ZAHİRİ: (Visible) Görülebilen.
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Bunlar İslami terminoloji olup Allah'a ait niteliklerdir.
AGNOSTİK: Ne doğruluğu, ne de yanlışlığı bilinemeyen
ve iki ihtimalin de doğrulanamadığı öngörü, tez, ön
kabul, farz olarak açıklanır.
GNOSTİK: Agnostik'in karşıtıdır.
BATIL: Bilim ve akla dayanmayan.
HAK: Bilim ve akla dayanan.
İNANÇ: Agnostik bilgi, öngörü, ön kabul, farz. İnancın
kaynağı bilgisizliktir, çaresizliktir, "elimde daha sağlam
bilgi yok, bunu doğru bilgi kabul etmek zorundayım,
başka çarem yok..." demektir. Söz buraya kadar
gelmişken İMAN EDİYORUM ne demektir, açıklayalım.
İMAN / EMAN: Enine boyuna düşünmek, kafa yormak ve
ikna olmak demektir. İmanda en üst düzeyde sağlam
bilgi aranır. İman / eman kelimesi daha sonraları
Fransızcaya geçmiştir, bu kelime SEMANTİK'tir.
Semantik, Dil Bilimi demektir (dillerden mantık üretme).
Mantık kelimesi de Arapça NUTK (konuşma) dan gelir.
Bu kelimenin Yunanca karşılığı ise LOGOS'tur.
Bir Müslüman kendisine MÜMİN der. Mümin; iman eden
yani sorgulayan, mantığını kullanan kimse demektir.
Bunun için Müslüman Mukni (ikna olan) kişidir. "Ben
Allah'a iman ederim" demek; ben Allah'ın varlığının
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mantık gereği bilincindeyim demektir (İslam'ı bilen değil,
daha ötesi bilinç - basiret, izan, şuur- sahibi). Eğitim
biliminde bilgilenmeye bilişsel alan, bilinçlenmeye
duyuşsal alan denir. Yani İslam DUYUŞSAL ALAN
eğitimidir.

16

B.DİNLER TARİHİ
Kitabın ikinci bölümünde, yeryüzünde bu güne kadar
birçok dinin gelip geçtiğini, bunlardan bir kısmının
öldüğünü, bir kısmının da yaşadığını belirtmiş, din
bilimcilerin bunları kafalarına göre çeşitli şekilde
sınıflandırdıklarını ifade etmiştik. Şimdi din sınıflandırma
işlemini bir de biz, kendi yöntemimize göre yapalım. Biz
bu sınıflandırmayı bir önceki bölümde Auguste Comte'un
bize gösterdiği düşünce evrim çizgisine göre yapacağız.
Şöyle ki, Comte bize şöyle diyordu:
"İnsan düşünce tarihinde üç dönem yaşanmıştır. " Bu üç
dönemde de dinler mevcuttu. O halde bizim yapmamız
gereken dinleri dönemlerine oturtmaktır.

İNANÇ /
TEOLOJİ
DÖNEMİ

AKIL
DÖNEMİ

BİLİM
DÖNEMİ

MONOTEİST
POLİTEİST
PANTEİST
DİNLER

FELSEFİ
DİNLER

BİLİM
DİNLERİ
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Şimdi haklı olarak şu soruyu soruyor olmalısınız: "Peki
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet nerede?" Onu da
açıklayalım. Bu üç din için İbrahimi din denir, bu
doğrudur. Ama İbrahim dini tevhid dini değildir. Böylece
ortaya dört din dönemi ve dört çeşit din çıkmaktadır.
İNANÇ /
TEOLOJİ
DÖNEMİ

AKIL
DÖNEMİ

BİLİM
DÖNEMİ

BİLİNÇ
DÖNEMİ

MONOTEİST
POLİTEİST
PANTEİST
DİNLER

FELSEFİ
DİNLER

BİLİM
DİNLERİ

BİLİNÇ
DİNLERİ

HİNT-BABİL
ASUR-ANADOLU
YUNAN
LATİN-MISIR
ANGLOSAKSON
DİNLERİ

BUDİZM
KONFÜÇ
YANİZM
TAOİZM

DEİZM

YAHUDİLİK
HIRİSTİYAN
LIK
İSLAM

1. İnanç Dinleri

TEOLOJİK DÖNEM

2. Felsefi Dinler

AKIL DÖNEMİ

3. Bilimsel Dinler

BİLİM DÖNEMİ

4. Tevhid Dinleri

BİLİNÇ DÖNEMİ
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Bu arada şunu da ilave edelim:
1. Dönem dinlerine İslam BATIL DİN der. Batıl; akıl
(felsefe) ve bilimden yoksun, içi boş laf, dogmatik
demektir. Zaten listeye bakarsanız bunu görürsünüz.
Çünkü 1.Dönem Prolojik dönemdir, yani MANTIK
ÖNCESİ DÖNEM.
2, 3, 4. Dönem dinlerine İslam HAK DİNLERİ der. Çünkü
bu dinler Lojik dönem, yani MANTIK DÖNEMİ dinleridir.
Şimdi bu dinleri tek tek açıklayalım:
1. DÖNEM DİNLERİ / İNANÇ DİNLERİ / TEOLOJİK
DİNLER:
Tarihin ilk dinleridir (ilkel animist düşünceleri
saymazsak). Bu dinlerin çoğu bugün unutulmuştur.
Ancak yaşayanları da mevcuttur. İnanç dillerine genel
olarak TEİZM denir. Bu kelime Yunancadır. Yunancada
tanrılara TE, TEO, TEOS denir. Teizm ve Ateizm
kelimeleri de aynı kökten gelir. Teizm denince İslam'ın
da belirttiği gibi; uydurma, hayali, insanın kendi yaratıp
kendi taptığı, akıl ve bilim temeli olmayan (BATIL) tanrı
ve dinler anlaşılır. Kur'an bu tanrılar için "insan nefs ve
hevasının ürünüdür" der. Bu da Hak dini olan İslam'ın
bunları reddetmesi anlamını taşır, zaten Hak kelimesi
hakikat kelimesi ile eşanlamlıdır. Şu halde Hak
dinlerinden birine mensup olan bir Müslüman, Hıristiyan
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veya Yahudi TEİST olamaz. ATEİST olmak zorundadır.
Halbuki ATEİST kelimesinin karşılığı ilahiyatçılar
tarafından bize dinsiz, imansız, Allahsız olarak
öğretilmiştir, bu külliyen yalandır, yanlıştır. ATEİST,
putperest olmayan demektir.
İnanç dinlerini tanıtmadan evvel, bu dinlerin genel
özelliklerini açıklayalım. TEİST dinler üç gruptur:
(1) MONOTEİZM

Tek tanrılı din

(2) POLİTEİZM

Çok tanrılı din

(3) PANTEİZM

Tüm tanrıcılık dini

1- MONOTEİZM:
Tek tanrılı dindir. Bu dine en güzel örnek
ZERDÜŞTLÜK'tür. MECUSİLİK de denir. İran'da
doğmuş bir dindir. Zerdüştlük, İsa'dan önce 7. yy'da
yaşadığı sanılan ZERDÜŞT veya ZARATUSTARA
tarafından kurulmuş bir inanç dinidir. Bir söylentiye göre
Zerdüşt, Pers İmparatorluğu'nun kurucusu DARİYUS 'u
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ve atalarını Zerdüşt dinini yaymakla görevlendirmişti. Bu
dinin kutsal kitabı AVESTA'dır. Bu din kendisinden sonra
gelen pek çok tanrı, tabiat görüş ve inançlarını, bazı din
ve tarikatları etkilemiştir. Zerdüşt dininin temel fikirleri
şöyle özetlenebilir:
Kainata iki güç hakimdir: İyi ve kötü. İyiyi aydınlık, kötüyü
karanlık temsil eder. Evrenin yaratıcısı, yüce tanrı
AHURA MAZDA'dır. Bu tanrı; iyiliğin, faziletin, güzelliğin,
sevgi ve saygının kaynağıdır. Onun temsilcisi aydınlık
saçan güneştir. Güneşin yeryüzündeki temsilcisi ateş ve
onun bulunduğu ocaktır. Bunların insan bedenindeki
simgesi de ısıdır. Isı bedene dirilik ve çeviklik verir. İnsan
bir sevgi kaynağıdır. O, bu sevgisini hiç ayırt etmeden
hayvanlara ve bitkilere de vermelidir. Güneş nasıl tüm
tabiata ve varlıklara aydınlık ve sıcaklığını eşit olarak
dağıtıyorsa, insan da aynı şeyi yapmalıdır. Bu nedenle
hayvanlara acı çektirmek, onları kesip yemek, kurban
adamak bu dinde günah kabul edilir. Başlangıçta tek
tanrılı olan bu din, daha sonra düalist bir yapıya
evrilmiştir. Ahura Mazda karşısına, karanlık ve kötülüğü
temsil eden AHRİMAN çıkarılmıştır. Zerdüştlüğe göre
bilgi, insanın içini aydınlatan tanrısal bir ışıktır. Bilgili
insan AHURA MAZDA 'ya, bilgisiz insan AHRİMAN'a
aittir. Daha ayrıntılı bilgi dinler ansiklopedilerinde
bulunabilir. Bizim bu dinle ilgili olarak söyleyeceğimiz son
söz şudur: Hz. Muhammed'in yaşadığı 6.yy.'da Mekke
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halkının bir kısmı ZERDÜŞT dinine mensuptu.
Zerdüştlüğün İslam'daki bazı tarikatları da etkilediği
kaynaklarda belirtilmektedir. Sufilik bunlardan bir
tanesidir.
2- POLİTEİZM:
İçinde birden fazla tanrıyı bulunduran teist dinlerdir.
Mezopotamya Babil'deki Hz. İbrahim bunlara şiddetle
karşı çıkmış ve PANTEON'daki tüm putları (en büyükleri
hariç) balta ile parçalamıştı. HİTİT'lerde de politeizm
vardı. Öyle ki, bir zaman bunların sayısı on bini geçmişti.
Bunlara yapılan hizmet ve ayinler, günlük normal yaşamı
tehdit eder hale gelmişti. Bu durum karşısında devlet, bir
prensesini görevlendirmiş, o da tüm törenleri, ayinleri
yeniden düzenleyerek hem devlete hem de halka nefes
aldırmıştı.
Eski Anadolu ve Yunan tanrıları da farklı değildi. Bu yapı
daha sonra Roma'ya sıçramıştı. Politeizm'de her tanrının
bir görevi vardı. Örneğin ZEUS (JÜPİTER) baş tanrı idi.
DİONİSOS şarap tanrısı , ARTEMİS bereket, NİKE
zafer, HADES yeraltı, VENÜS güzellik, EROS aşk ve
sevgi tanrısıydı. Bu dinler tarihe karışmıştır. Fakat bu
gruba ait olan iki din günümüzde de yaşamaktadır. Söz
konusu dinlerden ilki BRAHMANİZM, diğer adı ile
HİNDUİZM'dir ve Hindistan'da yaşanan bu dine yüz
milyonlarca HİNDU bağlıdır. Günümüzde süregelen

22

ikinci politeist din ise SABİİLİK'dir. Şimdi bu dinleri
açıklayalım:
HİNDUİZM (BRAHMANİZM):
Çok tanrılı bir din olan ve tahminen üç milyon tanrı ve
tanrıçayı içinde barındıran bu dine HİNDUİZM adını
batılılar koymuştur. Hintliler ise "ebedi din" anlamında
SANATANA DHARMA derler. Bu dinde belli bir inanç ve
ibadet sistemi yoktur. Herkes istediği yerde, zamanda ve
istediği gibi ibadet edebilir. Yoga ve meditasyon gibi,
zihni ve bedeni gücü bir araya getiren ibadet şekilleri de
bu dinde mevcuttur. Hinduizm'in pek çok kutsal kitabı
vardır. Bunlar VEDA'lar, BRAHMANA'lar,
UPANİŞAT'lardır. Hinduizm'de inanç gereği olarak, bazı
şeyler kutsal kabul edilir. Bunların başında İNEK gelir.
Hindular ineği kesip yemezler ama sütünü ve bundan
elde edilen yoğurt, yağ ve peyniri tüketirler. İnek
öldürmek üst seviyede birini öldürmekle eşdeğer tutulur,
anayasalarında dahi ineğe saygı yer alır.
Hinduizm 'de tüm insanlar eşit kabul edilmez. Toplum
değişik sosyal sınıflara ayrılmıştır. Buna KAST SİSTEMİ
denir. Bu sistemde şu sınıflar yer alır:
-Brahmanlar
-Prensler ve Askerler
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-Tüccar ve Esnaf
-İşçiler ve Sanatkarlar
-Parya (bu kesim hiçbir sınıfa dahil edilmeyen, tasnif dışı
bırakılan en alt tabakadır)
Hinduizm'de tenasüh denilen reenkarnasyon (yeniden
bedenlenme) inancı mevcuttur. Tenasüh, ölenlerin
ruhlarının yeni bir bedenle doğmaları demektir. Hindular,
ölen kişi yaşamında düzgün yaşamışsa bir sonraki
yaşamında daha üst sınıftan doğacağına, kötü
yaşamışsa ait olduğundan daha alt bir kasttan
doğacağına inanır.
Hindular, ruh gücüne inandıkları için ölüleri gömmez,
yakar ve küllerini kutsal bildikleri GANJ nehrine dökerler.
Hinduizm 'de tapınaklar vardır fakat ibadetler her yerde
yapılabilir, ölenler için kurban kesmek, evde sürekli ateş
yakmak (zerdüştlük'ten etki), doğum ve ölüm günlerinde
dinsel tören yapmak dinin gereklerindendir.
Hinduizm 'in belli bir kurucusu yoktur. Hinduizm İslam'la
da etkileşime girerek Sih Müslümanlığı'nı yaratmıştır.
Kutsal inek miti, buradan Ortadoğu'ya ve Mısır'a da
yayılmıştı (BAL olarak).
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SABİİLİK:
6. yy.'da Mekke'de yoğun olarak yaşanan bir çok tanrılı
dindir. Sabiilik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve
Mezopotamya 'da yaşamış SABİİ halkı olarak bilinen bir
topluluğun dini inancıdır. Sabiilik'i ilk araştıran Türk İslam
bilgini Biruni; Sabiiler'in El Cezire ve Harran bölgesinde
yaşadıklarını yazar, Harraniler ve Sabiiler olarak ikiye
ayırır, Sabiiler'in kıblesinin kuzey kutbu, Harraniler'in
kıblesinin ise güney kutbu olduğunu belirtir.
Biruni'ye göre bu insanlar yıldızlara tapıyorlar; Venüs,
Mars, Satürn, Uranüs, Merkür, güneş ve ayın heykellerini
dikiyorlardı. Nitekim Kabe 'deki Uzza, Lat ve Menat adlı
üç tanrıçaya da "Allah'ın Kızları" diyorlardı. Allah ile
kastettikleri ise AY'dır. Sabiiler yedi gezegenin aktif ve
pasif kudretleri, yani akıl ve nefsleri olduğuna
inanıyorlardı. Bunlar "Kutsal Babalar" olarak kabul
ediliyordu. Kutsal babaların (gezegenlerin) hareketlerinin
unsurları meydana getirdiği, bunlardan ise cansızlar,
bitkiler ve canlıların doğduğuna inanılırdı. Yıldızlar, her
türlü vasıftan yüce ve münezzeh olan yaratıcının katında
şefaatçidirler. Bu nedenle Sabiiler, yıldızları takdis
ederlerdi.
Sabiiler, varlık aleminin oluşmasına tanrı, akıl, nefs,
mekan ve boşluk olarak beş cevherin neden olduğunu
kabul etmişlerdi. İnsanın bedene bürünmekle aslından

25

ayrıldığını, ruhaniler alemine dönebilmesi için güzel
huylara sahip olup iyiliklerle dolu bir yaşam sürmesi
gerektiğine inanıyorlardı. Bu inanış Mevlana'nın Şeb-i
Arus'unu hatırlatmaktadır. Sabiiler'e "Mandaeans" de
denilmekteydi. İlk çağlarda dini merkezleri HARRAN idi
ve GİNAZ dedikleri bir mukaddes kitapları vardı.
İbadetleri arasında vaftiz de yer almaktaydı. Sabii
halkının asıl dilleri doğu Aramicesi idi. Bugün de var olan
Sabiiler, Arapça konuşmaktadırlar ve dinsel karakteri
oldukça zengin bir literatüre sahiptirler. Ayin, ibadet,
efsane, büyü ve ilahilerle ilgilidirler. Bu sebeple
Müslümanlar bu toplumu ehl-i kitaptan saymışlardır. En
önemli dinsel yapıtları hazine veya küçük kitap
anlamındaki GİNZA 'dır. Bunun dışında Ginza'nın
yorumu olan Kitab-ı Yahya ve Kalosta haricinde de
dinsel metinlere sahiptirler. Sabiiliğin evren ile ilgili
görüşleri ikiciliğe (DÜALİZM), insan ile ilgili inançları da
ruh ve beden ikiciliğine dayanır. Sabii halkı kendisini
Adem 'in torunları olarak tanımlar. Onlara göre gerçek
günah, ruhun karanlık bedene düşmesidir; ölüm ise
aslında ruhun kurtuluşudur. Sabiilik'te kıyamet günü,
ahret, cennet-cehennem kavramları yer alır. Cennete
Mşunne Kusta derler. Haram ve helal, zekat ve sadaka
verme, yiyecek ve yaşamda temizlik, hırsızlık, yalan,
zina, adaletsizlikten uzak durma dinsel vecibeleri
arasındadır. Kahinlik, büyü, müzik ve her türlü oyun
(raks) şeytan işidir. Akarsuda vaftiz, kutsal ekmek
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yemek, su içmek ayinleri arasında yer alır. Başlangıçta
rahiplik kurumu yok iken, sonradan ortaya çıkmıştır.
Tapınakları penceresizdir. Bugün yaşayan Sabii halkının
çoğu Bağdat ve Basra çevresinde bulunmaktadır. Kal'atu
Salik denilen eski Sabii merkezinde 1969'da sadece on
üç aile kalmıştı. Sabiilik, Yahudilik'ten de Hıristiyanlık'tan
da etkilenmiş bir dindir. İslam ile benzer yönleri çoktur.
Araştırılmaya değer bir din anlayışıdır.
3- PANTEİZM:
Panteizm, Yunanca PAN (tüm) ve TEOS (tanrı)
sözcüklerinden oluşmuştur. Türkçe karşılığı tümtanrıcılık
olan panteizm, tanrı ile evreni bir kabul eden, her şeyi
tanrı olarak gören dinsel bir öğretidir. Bu öğreti tanrıevren ikiliğini kaldırmakta, tanrının doğanın dışında değil,
doğa ile özdeş olduğunu savunmaktadır.
Antik dönem felsefesinde panteist olan ilk filozof
Xenofanes (Ksenofanes)'dir (M.Ö. 569-477). Panteizmi
sonraki dönem filozoflarından olan Spinoza (1632-1677)
töz kavramından yola çıkarak şöyle açıklamaktadır: "Töz
(cevher) kendi kendisinde var olan, kendi kendisiyle
kavranan, yani kavramı başka bir şeyin kavramına bağlı
olmayan şeydir." Töz, kendi kendisinin nedenidir, var
olması başka bir şeyden dolayı değildir. Bu kavram;
kapsamı en yüksek kavramdır, dolayısıyla tözden daha
yukarı olan bir kavram yoktur, tüm diğer kavramlar ancak
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töz kavramının altında yer alabilir. Bu anlamda sadece
TANRI töz olabilir. Öteki varlıklar ise bu tözde yani
TANRI'da vardırlar. O halde TÖZ, TANRI, DOĞA özdeş
kavramlardır, aynı şeylerdir. Ruh da madde de Tanrının
ana niteliklerindendir. Bu yaklaşım ve açıklamalar bir
dönem İslam'da da yer almıştır. "EN-EL HAK" diyen
Hallacı MANSUR aynı fikri ifade ediyordu. Bu
açıklamalardan anlaşıldığı gibi, PANTEİZM, Antik
Yunan'da bir kısım insan tarafından kabullenilmiş ve
yaşanmış bir dindir. Günümüzde bu dine örnek
gösterilebilecek bir din yoktur. Üstelik inancın felsefi
temeli olamaz. Felsefe mantıktır (göreceli mantık).
Mantık, mantıksızlığın açıklaması, gerekçesi olabilir mi?
İslam, "bu dinler batıl yani akıl ve bilimden beslenmeyen
din ve tanrı anlayışıdır" demiyor mu?
2. DÖNEM DİNLERİ / AKIL DİNLERİ / FELSEFİ
DİNLER:
Felsefe Anadolu'da, Rumeli'de ortaya çıktığı halde,
nedense bu coğrafyada felsefi dinler görülmez. Felsefi
dinler daha çok Asya'da ortaya çıkmıştır. Bunların en
önemlileri BUDİZM, KONFÜÇYANİZM, TAOİZM'dir.
Çünkü bu dinler günümüzde de yaşanmaktadır. Üstelik
müritleri milyonlarca insandır. Söz konusu dinleri
anlatmadan önce şu açıklamayı yapmak önem taşır;
FELSEFİ DİNLERDE TANRI YOKTUR. Şimdi bu dinleri
sırasıyla açıklayalım:
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BUDİZM:
Hindistan'ın iki büyük dininden biridir. Adını kurucusu
Budha'dan alır. Budha "aydınlanan, ilhama kavuşan"
anlamında ve Gotama Siddharta'nın lakabıdır. Budizm
dünyadaki beş büyük dinden biridir. Hinduların puta
tapmaları ve acımasız kast sistemine reaksiyon olarak
ortaya çıkmıştır. Gotama, M.Ö. 563'te NEPAL'in
güneyinde yer alan bir kasabada, KATMANDU'da
doğmuştur. Sakya ailesine mensuptur. Bunun için
kendisine Sakyamun (Sakya sülalesinin bilgesi)
denmiştir. Babası da kasabanın racası (üst yöneticisiprens) idi. Uzun zaman sarayda rahat yaşayan Budha,
saraydan çıktığı bir gün halkının arasında gezerken,
toplumun çektiği acı ve sıkıntılara şahit oldu. 29 yaşında
sarayı, rahat ve konforu terk ederek 35 yaşına kadar
toplumu inceledi, toplum üzerine kafa yordu. Kendi
gözlem ve birikimlerinden yola çıkarak Budist öğretisini
geliştirdi. Öncelikle ırk, millet ayrımını, putperestliği, kast
sistemini reddetti. Bu durum Budistlerle Brahmanların
arasını açmış ve büyük kavgalara sebep olmuştur.
Budizm'de amaç, NİRVANA'ya ulaşmaktır. Nirvana ruh
huzuru anlamına gelir. Bunun için Budist öğreti dört
adımlık bir yol göstermiştir:
1. Istırap nedir?
Doğum, hastalık, yaşlılık ve ölüm.
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2. Istırabın kaynağı nedir?
Zevkler, yaşama arzusu, geçici hevesler, tatmin hırsı.
3. Istırap nasıl giderilir?
Aşırı yaşam arzusu ve arzulardan vazgeçmek.
4. Istırapları dindirerek iç huzura nasıl kavuşulur?
İç huzura kavuşma şu uygulamalardan geçer: Doğru
söz, doğru davranış, doğru seçim, doğru muhakeme,
doğru anlayış, doğru düşünce, doğru niyet.
Budizm'de;
-Canlı varlıkları öldürmemek
-Çalmamak
-Zina yapmamak
-Yalan söylememek
-Sarhoş olmamak
-Acılara katlanmak
-Hayır yapmak
-Merhametli olmak emredilmektedir.
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Budizm'de belirli bir ibadet şekli yoktur. Ancak Budistler
kendisini tanrı mertebesine yükseltmişlerdir. Her
Budist'in evinde mum ve çiçeklerle çevrili bir Budha
heykeli vardır. Ona çiçek sunmak, öd ağacı yakmak, sarı
elbise giymek, tıraş olmak kutsal davranışlardır. Budist
manastırlarına ise Vihara, Pagoda denir.
KONFÜÇYANİZM (KONFÜÇYUS ÖĞRETİSİ):
Konfüçyanizm, 1,6 milyar nüfuslu Çin'in en yaygın din
öğretisidir. Konfüçyus'un (M.Ö. 551-479) asıl adı KUNGFU-TZU dur. Çin'in Lu eyaletinde doğmuştur. Üç yaşında
babasını kaybetmiş, uzun yıllar yoksul yaşamış fakat iyi
bir eğitim görme şansını elde etmiştir. Yirmi yaşında iken
bir okul açmış ve öğretmenlik yapmıştı. Okulunda
eskilerin özlü sözlerini yorumlamış, insanlara ömrü
boyunca iyiyi, doğruyu, onurlu yaşamayı öğretmişti.
Ölümünden sonra öğretileri öğrencileri tarafından
derlenerek "Beş klasik", dört kitap haline getirildi. Bu din;
insan-toplum, insan-doğa, ahlak ve siyaset üzerine
kurgulanmıştır.
Konfüçyus öğretisine göre;
-Kişi kendisini, ailesini ve milletini iyi yönde etkilemeli
(örnek olmalı) ve barışçı olmalı.
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-Şu beş ilişkiye önem vermeli: Yöneten-yönetilen, anababa-çocuklar, karı-koca, kardeş ve dostlar arasındaki
ilişkiler.
-İyi, doğru, edepli, akıllı ve güvenilir olmalı.
-Toplumsal barış ve huzur için şu kavramlara önem
vermeli: Fazilet, iyilik, merhamet, sevgi, hayırseverlik,
çalmamak.
-Temizlenmek için oruç tutmalı, kurban kesmeli.
-Atalara, geleneklere ve aileye saygı duymalı.
-Günah işlememeli.
-Sevgi bağı kurmalı, barış yanlısı olmalı, düşkünlere
yardım etmeli.
Konfüçyus'a göre Tien evrendeki düzeni sağlar. Mahsul
ve bereketin kaynağı olan toprak ana tanrıça kabul edilir.
Konfüçyus'un öğretisi bir din olmaktan ziyade, toplum
düzenini korumaya yönelik ahlaki ve siyasi öğretilerdir.
Konfüçyus iyi, doğru, akıllı, güvenli ve terbiyeli olmayı en
önemli erdem sayar. Belli belirsiz tanrı kavramı da daha
sonradan öğretiye girmiş olabilir. Tanrısal değil dünyevi
düzen üzerine görüşler bildirmiştir.
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TAOİZM:
Çin'in en önemli ikinci milli dinidir. LAO-TZU (M.Ö.6.yy)
tarafından kurulmuştur. LAO-TZU (LAO ÇE) yaşlı bilge
demektir. Öğretisini TAO-TE-KİNG'de anlatmıştır. TAO
yaratıcı prensip, TE insan, KİNG kitap demektir. Kitap
manzum öğütler içerir. Öğretisi şunlardır: TAO yaratıcı
güçtür, her şeyin temelidir. Evren ve doğanın sayesinde
vardır. Her şey ondan meydana geldiği için kendisine
"ANA" denilmiştir. TAO yaratılmamıştır ve insan aklı onu
kavrayamaz.
Taoizm'de;
-İnsan, doğayla uyumlu yaşamalıdır.
-Tutku ve hırslardan uzak olmalıdır.
-Huzuru istemelidir.
-İyi, doğru, dürüst, alçakgönüllü olmalı, sözünde
durmalıdır.
-Şiddet ve savaş karşıtı olmalıdır.
-Devlet kişiye karışmamalıdır.
-İyiliğe de kötülüğe de iyilikle cevap verilmelidir.
Lao-Tzu, dini merasim ve ibadetle ilgili fazla bir şey
söylememiştir. Evlenmediği için din adamları da
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evlenmezler, ruhbanlar gibi yaşarlar. Taoizm'de kurban
kesme ve ürünlerin korunması için yılın belirli aylarında
bayram yapma geleneği vardır.
Felsefi dinler hakkında Kur'an-ı Kerim'de de bir açıklama
bulunmaktadır:
YUNUS SURESİ 35. Ayet:
De ki: "Sizin ortak koştuklarınızdan hakka ulaştırabilecek
var mı?" De ki: "Hakka ulaştıracak Allah'tır. Öyleyse,
hakka ulaştıran mı uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa
doğru yola ulaştırılmadıkça kendisi hidayete ulaşmayan
mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz?"
YUNUS SURESİ 36. Ayet:
Onların çoğunluğu zandan (teoriden) başkasına uymaz.
Gerçekten zan ise, haktan hiç bir şeyi sağlayamaz.
Şüphesiz Allah, omların işlemekte olduklarını bilendir.
YUNUS SURESİ 66. Ayet:
Haberiniz olsun; şüphesiz göklerde kim var, yerde kim
var tümü Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar bile,
şirk koştukları varlıklara ve güçlere (gerçekte) uymazlar.
Onlar yalnızca bir zanna uyarlar ve onlar ancak "zan ve
tahminde bulunarak yalan söylemektedirler."
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Burada zan/teori ile kastedilen şey zan / san / sanı / kanı
/ kanaat / zehap / felsefi akıldır. Felsefi dinler
kastedilmektedir. Ancak gene de felsefi dinler tevhid
koordinatlarında pozitif alana düşer. Felsefe gerçeği,
olanı değil, olabileni gösterir. Buna karşılık bilim ise
gerçeği ve onun sözlü ifadesi olan hakikati yani VARİT'i
ve HAK olanı göstermektedir.
3. DÖNEM DİNLERİ / BİLİM DİNLERİ:
Dinler tarihinde 3. dönem dini (bilim dini) olarak
karşımıza çıkan sadece bir din mevcuttur. O da İbrahimi
dinidir. Ancak din kitaplarında Hz. İbrahim'den normal bir
peygamber olarak bahsedilir. Halbuki Hz. İbrahim çok
önemli bir dinsel rol oynamıştır. Ona geçmeden evvel
peygamberin kendisini tanıyalım. Hz. ibrahim
Mezopotamya'da (Babil) doğmuştur. Doğduğu yer Fırat
nehrinin doğusunda, Kufe şehrine yakın, Kusan kabilesi
topraklarında ve Evr köyü civarıdır. Doğum tarihi olarak
M.Ö. 1650 / 1550 / 2222 / 2365 tarihleri ileri sürülür.
Genel kabul M.Ö. 2200'dür.
Hz. İbrahim Sümer ırkındandır. İlk eşi Sara'dan ishak
isimli bir oğlu olmuştur. İshak daha sonra gelecek İbrani
peygamberlerin soyunu temsil eder. İkinci eşi Mısırlı bir
kadın olan HACER'den ise Hz. İsmail doğmuştur. Hz.
İsmail'i Kureyşliler ataları kabul ederler. Hz. İbrahim'e
Yahudiler ABRAHAM diye hitap ederler. AB baba,
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RAHAM halk, cumhur olarak tercüme edilmiştir. Ancak
bu tanımlama yanlıştır. AB, baba, dini anlamda peder,
din adamı, papaz, haham gibi anlamlar içerir. RAHAM
ise RAHİM olup, ABRAHAM; RAHİM 'in pederi, papazı,
hahamı, RAHİM'e bağlı ve ona hizmet eden peygamber
demektir. RAHAM ise İslam'da RAHİM yani HALİK'tir.
Hz. İbrahim'in dinler tarihindeki rolü burada ortaya çıkar.
Hz. İbrahim bize RAHİM'i tanıtmakta ve ona tapmamız
gerektiğini söylemektedir. İslam ilahiyatçıları, Hz.
İbrahim'i tevhid peygamberi sayarlar. Ancak bu külliyen
yanlıştır. Hz. İbrahim tevhid peygamberi değil, tevhidin
yolunu açan peygamberdir (4. dönem dinlerinin).
İşte bunun için YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK ve İSLAM'a
"İbrahimi Dinler" denir. İbrahim dini olmasa idi 4. dönem
dinleri olmayacaktı. Şöyle ki; Hz İbrahim bize sebepsonuç yasası içinde (HUDUS YASASI) RAHİM'i
tanıtmaktadır (Muhdis sebep, hadis sonuç, hudus eylem,
fiil anlamına gelir). Hz. İbrahim bize Varit'i (var olanı)
işaret etmekte, Zahir'den (sanal olandan) uzak durun
demektedir. Varit batı dillerine VERİTAS olarak
geçmiştir. Varit, zamanda ve mekanda var olan
anlamındadır. İngilizcesi REALITY 'dir. Realitenin sözlü
ifadesine ise hakikat (TRUTH) denir. Biz RAHİM'den yola
çıkarak ve tevhidi mantık (diyalektik mantık) yolu ile
RAHMAN'a ulaşırız. Onun için Müslümanlar kendilerine
MÜMİN derler. MÜMİN iman/eman eden demektir.
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EMAN ise diyalektik mantığın Arapça karşılığıdır. İman
ediyorum demek; diyalektik (tevhidi) bir ilaha (EKBER),
diyalektik bir din anlayışına, diyalektik bir dünya
görüşüne mensubum demektir. Bu bir dine İNANÇ
OLARAK DEĞİL, mantıksal olarak yaklaşmaktır.
HALİK/RAHİM/MUHDİS bize fiziki alemi tanımlayan
tanrıdır. RAHMAN ise Prote Fizik (fizik öncesi) alemini
temsil eder. Grafik açıklama için bkz. şekil2:

Diyalektik mantık/Tevhid/Eman: Her şey kendi karşıtı ile
birlikte (beraber) bulunur ve bu şeyler birbirine eşdeğer
ve birbirinden bağımsızdır. Ancak Kur'an-ı Kerim dikeyde
tevhidi kullanmaz. Dikey işaretlerin aynı olması bu
sebeptendir.
Eman kelimesi daha sonra batı dünyasına geçmiş ve
SEMANTİK (dil bilim, anlam bilim) olarak
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kullanılmaktadır. Aslında semantik tamamen diyalektik
mantıktır.
Dinler tarihini incelerseniz karşınıza Yaradancılık
(DEİZM) çıkar. DEİZM Latince DE/DEO/DEUS
sözcüğünden gelmektedir. Deizm varlığı mantıkla bilinen
tanrı anlayışıdır. Bu tanım, tevhid dinlerine de aynen
uymaktadır, aynı anlamdadır. Kitaplarda, deizmin
kurucusu olarak İngiliz filozofu Edward HERBERT (15811648) gösterilir. Bu görüşün en önemli temsilcileri 17 ve
18. yy.'da yaşamış olan Locke, Newton, Shaftesbury,
Rousseau ve Voltaire'dir.
Aslında bu filozofların bahsettikleri şey tam olarak Hz.
İbrahim'in dinidir. Yeni bir din değildir. Hz. İbrahim'in
gerçek tarihsel rolünün ortaya çıkarılmasıdır.
Teizm ile Deizm arasındaki fark da buradan çıkmaktadır.
Teizm, inanç tabanlı tanrı ve din anlayışının, deizm akıl
(mantık) tabanlı tanrı ve din anlayışı demektir. Bu
bakımdan dinler tarihini teizm dönemi ve deizm dönemi
olarak ikiye ayırmak en akıllıca çözümdür. Nitekim İslam,
bu ayrımı en başından beri yapmıştır. Teizm dönemine
batıl, deizm dönemine ise hak dinler diyerek bunu
önümüze koymaktadır. Üstelik İslam, teizm dönemine
cahiliye dönemi demektedir. Cahiliye, gerçek bilgiden
bihaber olmak demektir. Çünkü bu döneme ait dinlerin
bilim ve akıl ile ilişkisi yoktur. Agnostik öngörülerdir,
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zaten batıl kelimesinin anlamı da budur (bilim ve akıla
dayanmayan).
Bizler; deizm dönemi dinlerine mensubuz. Onun için
MAİN (inanan) değil, MÜMİN 'iz (iman eden). Bu
bakımdan biz ATEİST'iz yani TEİST olmayan. Ancak
İslam'ın deizm kökenli olduğunu fakat deist olmadığını
önemle belirtelim. Zira deizm üçüncü dönem dinidir.
İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik ise dördüncü dönem
dinleridir. Bunlar DEUS ile ANTİ-DEUS 'un diyalektik
(tevhidi) beraberliğidir. Onun için biz Allah'ı EKBER
olarak tanımlarız. İslam ilahiyatçıları ekber kelimesini
kökeni olan KEBİR kelimesinden esinlenerek YÜCE
anlamında tercüme etmişlerdir. Halbuki burada kebir
kelimesi tevhidi mantığı anlatmaktadır yani karşıtların
beraberliğini. Muhasebe sisteminde kullanılmakta olan
ana deftere defter-i kebir denir. Bu kalıp da yine büyük
defter olarak tercüme edilmiştir. Aslında anlamı bu
değildir. Bu defterde para hareketleri sol sayfada BORÇ,
sağ sayfada ise ALACAK olarak kaydedilir. Yani bu
defter aslında tevhidi mantıkla tutulmakta olan bir
defterdir ve bu anlatım biçimine de Arapça'da MESANİ
anlatım denir.
Nitekim Kur'an-ı Kerim Hz. İbrahim için şu tanımlamayı
yapar: "O, hanif bir peygamberdi ve biz ona FURKAN'ı
(doğru ve yanlışı ayırma yeteneği) vermiştik". Burada
FURKAN kelimesi doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etme
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yeteneği demektir. Enam Suresi'nin 75-76-77-78 ve 79.
ayetlerinde Hz. İbrahim'in gelip geçici, sanal bilgiyi değil;
kesin bilgiyi izlediği ve ilah kavramını bu temelde aradığı
ifade edilmektedir. Burada bahsettiğimiz kesin bilgi
pozitif bilimdir. Yani Hz. İbrahim bize pozitif bilimin
yolunu göstermektedir. Tanımladığı tanrı ise İslam'da
HUDÜS (sebep-sonuç yasası) ile gerekçelendirilen
ilahtır. Bu tanrıya İslam sebep/MUHDİS, yaratılana
sonuç/HADİS, olaya ise HUDUS der. Hz. İbrahim'in en
önemli niteliği, dinler tarihinde birinci ve ikinci dönem
dinleri sonlandırması, üçüncü dönem dinini açıklaması
ve böylece dördüncü dönem dinlerinin yolunu açmasıdır.
4. DÖNEM DİNLERİ / TEVHİD DİNLERİ / BİLİNÇ
DİNLERİ:
Dinler tarihinde dördüncü dönem dinleri olarak ortaya
çıkmış üç din vardır. Bunlar Yahudilik, Hıristiyanlık ve
İslam dinleridir. Ancak biz bu dinleri açıklamadan önce
ön bilgi verelim. Bazı ilahiyatçılar şu kalıbı çok kullanır:
"TEVHİD İNANCI". Bu son derece yanlış bir
tanımlamadır. Bu iki kelime asla yan yana gelemez. Zira
tevhid bir mantık modelidir. İnanç ise mantık dışı
(prolojik) kabullenme demektir. Kur'an-ı Kerim'de yer
alan inanç kökenli bilgiler ön kabullerdir, farzlardır, darb-ı
mesellerdir. Bunların varlığı dinimizi inanç dini
kategorisine sokmaz. Unutmayalım ki, inanç dinleri
birinci dönem, tevhid dinleri ise dördüncü dönem (son
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dönem) dinleridir. Biz üçüncü dönem dini olan İbrahim
dini ile RAHİM'i (HALİK) sebep sonuç yasası gereği
tanıdık. Dördüncü dönem dinlerde ise RAHİM'den yola
çıkarak TEVHİD MANTIĞI/DİYALEKTİK MANTIK ile
RAHMAN'a (FATIR) ulaşıp TEVHİDİ İLAH'a yani ALLAH
tanımına erişiriz. İşte bu sonuç bizi tevhid dinlerine
götürür. Bu konu kitabın ilerleyen bölümlerinde kapsamlı
olarak açıklanmıştır. Şimdi bu sınıftaki dinleri kısaca
tanıyalım:
YAHUDİLİK / MUSEVİLİK:
Musevilik; bu dinin peygamberi (RESUL) olan Hz.
Musa'dan adını almış ilk tevhid dinidir. Musevi, Musa'ya
bağlı kişi demektir. Bu din bir bakıma milli dindir, sadece
Yahudilere ait kabul edilir.
Hz. Musa, Hz. Yusuf zamanında ilk kez MISIR'a gelen
İsrailoğulları'ndandır, kendisinin İsrailoğulları'ndan
olduğunu bilmeyen Firavun tarafından sarayda
büyütülmüş, yetiştirilmiş ve ilk kurumsal eğitim almış bir
peygamberdir. Bu açıdan tevhid peygamberlerinin en
bilgilisi, donanımlısı ve kültürlüsüdür denilebilir. Kendisi
yıllarca Firavun sarayında devlet görevlerinde bulunmuş,
devletin en gizli arşivlerine kadar (arşiv müdürü) nüfuz
etmiş, Mısır kültürüne vakıf bir devlet adamı düzeyine
çıkmıştı. Hz. Musa bir gün şehirde dolaşırken, bir Mısır
askeri İsrailoğulları'ndan bir kişiyi haksızca döverken
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kavgaya müdahale etmiş, attığı bir yumrukla Mısırlı
askerin ölümüne neden olmuştu. Bunun üzerine,
cezalandırılmaktan kurtulmak için kuzeye, MEDYEN'e
kaçmak zorunda kaldı. Orada karşılaştığı Hz. Şuayip'in
yanında on yıl kalan ve onun iki kızı ile de evlenen Musa,
eşleriyle Mısır'a dönerken, SİNA dağında Cebrail ile
karşılaşmış ve kendisine burada peygamberlik görevi
verilmişti. Dili tutuk olan ve konuşma zorluğu çeken
Musa'ya bu sorununda yardımcı olması için kardeşi
HARUN da yardımcı olarak verilmişti. Musa'ya zulüm,
sömürü ve esaret altındaki ırkdaşlarını Mısır'dan
çıkarmak (özgürleştirmek ve bağımsızlaştırmak)
bugünkü Filistin'de vaat edilen toprakları fethederek
burada bir devlet kurma görevi verilmişti. Hz. Musa
milletini Mısır'dan çıkardıktan sonra Kızıldeniz'i geçirerek
doğuya yönelmişti. Bu arada TUR dağında (Kızıldeniz'in
doğusunda) kendisine TEVRAT dediğimiz kitap tebliğ
edilmiştir (RİSALET).
Ancak İsrail milleti vaat edilen toprakları orada oturan
AMALİKA'lılardan almak için cenk etme isteğine karşı
çıkınca hem vatan edinilememiş hem devlet
kurulamamış hem de İsrail halkı kırk yıl boyunca TİH
çölünde çileli bir dönem geçirmişlerdir. Bu sırada Hz.
Musa ve kardeşi Hz. Harun (önce Hz. Harun) vefat
etmişlerdi. kırkıncı yılın sonunda gelen yeni peygamber
Hz. Davut fethi başarmış ve bugünkü İsrail topraklarında
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bir devlet kurmuş, Kudüs'ü inşa etmiştir. Hz. Davut da
Hz. Musa gibi kendisine kitap verilen dört tevhid
peygamberinden ikincisidir. Kitabına ZEBUR denir.
Zebur manzumdur ve mezmur adı verilen bölümlerden
oluşur. Onun için Mezamir-i DAVUT diye de adlandırılır.
Zebur, Davut'un Allah'a yakarışlarını ve çeşitli ilahileri
içeren beş kitap ve yüz elli mezmurdan (şiir) oluşur.
Zebur'da Tevrat'ta olduğu gibi Yahudilik kurallarıyla,
inançlarıyla, tapınma şekilleriyle, kurumlarıyla, bu
kurumların yönetimi ile ilgili bilgiler yer almaz. Ahlaki
özdeyişleri içerir; iyilik, doğruluk, erdem, güzel
davranışları öğütleyen bir ahlak kitabı özelliğindedir.
Museviliğin kutsal kitabı Tevrat'tır. TANAH veya TORA
da denir. Kitap tekvin, çıkış, sayılar, Levililer ve Tesniye
olmak üzere beş bölümdür. Tevrat'ın dışında onun bir
yorumu olan ek bir kitap daha vardır. Adı TALMUT'tur.
Tevrat'ta ALLAH; YAHVE (YAHOVA) ve ELOHİM olarak
geçer. ELOHİM, ELOAH kelimesinin çoğuludur. Yani
RAHMAN ve RAHİM in karşılığı ELOAH, Allah'ın karşılığı
ELOHİM'dir.Allah kavramı İslam'daki niteliklere aynen
uyar. Musevilik'te ahret, kader, melek inançları vardır.
Ancak ahret kavramı İslam'daki kadar net ve belirgin
değildir. İbadethanelerine SİNAGOG denir. Domuz eti
yemezler, sünneti uygularlar. Yahudiler hem evde hem
de sinagoglarda ibadet ederler. Kadınlar sinagogda
ibadete katılmazlar ama izlemek için gelirler. İbadet boru
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ile bildirilir. Günlük sabah-öğle ve akşam olmak üzere
haftalık (cuma akşamından cumartesi akşamın kadar)
ibadetleri vardır.
Yahudi ahlak esasları ON EMİR'de belirtilmiştir. Bunlar
beş emir ve beş yasaktır. Bunlar;
-Yehova'dan başka tanrıya tapma
-Put yapma ve tapma
-Allahın adını boş yere ağzına alma
-Cumartesi günü (sebt) dinlen, çalışma
-Annene ve babana saygılı davran
-Öldürme
-Zina etme
-Çalma
-Aleyhte yalancı şahitlik yapma
-Kimsenin malına, namusuna göz dikme şeklindedir.
Tevrat'ta ayrıca, yoksulları, dulları, yetimleri incitme,
yardım et gibi ek hükümler de bulunur.
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HIRİSTİYANLIK:
Hz. İsa ikinci Tevhid dini peygamberidir ve bu dine adını
vermiştir. Yunanca Krist, Kristianos, Hristo
kelimelerinden Hıristiyanlık ve Kristian isimleri
üretilmiştir. Hz. İsa Milatla birlikte doğmuştur. İsa'nın
doğumu doğrudan Hz. Meryem'den ve babasız olarak
gerçekleşmiştir. Kur'an da bunu onaylar.
Hz. İsa Kudüs'te doğduğu yıllarda, bölge ROMA
hakimiyetindeydi. Yahudi dini bozulmuştu, kutsal
mabetler ticaret yeri haline gelmişti. Toplumda
bozulmalar vardı. Putperest Roma yönetimi altındaydılar,
tıpkı Mısır ve Babil'de olduğu gibi. Bir kurtarıcı
bekliyorlardı. Hz. İsa on iki yaşına kadar ailesinin
yanında kaldı. Sonra ortadan kayboldu. Bu dönemde Lut
gölü civarında bir cemaat içinde eğitildiği kitaplarda
anlatılmaktadır. Otuz yaşına geldiğinde peygamberliğini
ilan etti. Ancak ondan kendilerini kurtarmasını
bekleyenlerin ümitlerine cevap veremezdi. Zira Roma
çok güçlü idi. Bozulmuş olan dini düzeltmeye kalkınca da
Yahudi ruhban sınıfı ile çatıştı. Yahudi ileri gelenlerin
zorlaması ile Romalı yönetim tarafından suçlu ilan edildi
ve çarmıha gerildi. Sadece otuz üç yaşında ve üç yıllık
bir peygamberdi. Ancak Kur'an İsa'nın çarmıha
gerilmediğini ve çarmıhta ölmediğini ileri sürmektedir.
Hz. İsa'nın çarmıha gerilme şekli olan haç bu dinin
sembolüdür.
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Hz. İsa'nın etrafında on iki iman etmişi vardı. Bunlara
havari denir. Hıristiyanlık dini bu on iki havari tarafından
kurulmuştur. İlk kiliselerini de ANTAKYA 'da kurmuşlardı.
Bu kilise halen mevcuttur. Kilise Yunanca Eglis/Eglisiya
kelimesinden gelir. Eglis / Gilis / Kilis / Kilise şeklinde de
bizim dilimize evrilmiştir. Havariler öncelikle Anadolu'ya
ve Balkanlar'a oradan Roma'ya geçerek bu dini yaymaya
çalıştılar. Bunlardan Pavlus (ki daha sonra havarilere
katılmıştı, Tarsusludur), Roma'ya geçerek Roma halkının
yoksul ve köle kesimlerinde dini yayarken Roma
yönetimi tarafından yakalanıp ölüme mahkum edilmiştir.
Ancak dinin hızla yayıldığını gören kral Konstantin, bu
dine karşı hoşgörü göstermişti. İmparator Teodesius
M.S. 380'de bu dini Roma'nın resmi dini kabul etmiştir.
Roma'nın bölünmesi sonucu kilise de ikiye bölünmüş,
Batı kilisesi Roma olup KATOLİKLİĞİ, doğu kilisesi
Konstantinapoli olup ORTODOKSLUĞU temsil eder hale
gelmiştir.
Hz. İsa zamanında İncil yazılı bir metin haline
getirilememiştir. Onun ölümünden sonra havarilere
atfedilen değişik İnciller ortaya çıkmıştı. Bu karışıklığı
önlemek için, 325 yılında İZNİK'te (Nikosiya) toplanan bir
kurul, yüzlerce İncil'den dört adedini resmi İnciller olarak
kabul edilmiştir. Bunlar; MATTA, MARKOS, LUKE ve
YUHANNA İncilleridir. İnciller, Kitab-ı Mukaddes'te Yeni
Ahit (Holy Bible) olarak isimlendirilir. Yeni Ahitte 4 İncil,
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21 Mektup, Resullerin İşleri bölümleri yer almaktadır.
İnciller, genel olarak, Hz. İsa'nın hayatından, verdiği
vaazlardan ve onun mucizelerinden bahseder. Resullerin
işleri, Pavlus'un hayat hikayesi ve mektuplarını içerir.
Hıristiyanlıkta TESLİS denilen üçlü bir inanç anlayışı
vardır. Bu üçleme Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tur. Baba
Allah'tır, oğul İsa'dır, Kutsal Ruh ilahi nefestir (Cebrail).
Hıristiyanlar eski ve yeni Ahit'te yer alan tüm
peygamberleri kabul ederler ancak Hz. Muhammed'i Hak
peygamberlerinden saymazlar. Hıristiyanlar insanın
doğuştan günahkar olduğuna inanır ve doğan çocukları
vaftiz ederler. Ayrıca günah çıkarma uygulaması da yer
alır. Hıristiyanlar ibadetlerini günlük, haftalık ve yıllık
olarak düzenlemişlerdir. İbadetler sadece kilisede ve
toplu halde papaz nezaretinde gerçekleştirilir. İbadetler
İncil'den parçalar ve ilahiler şeklindedir. Günlük ibadetleri
ikindi ve akşamüstü, haftalık ibadetleri pazar sabahıdır.
Yıllık ibadetler NOEL, PASKALYA, MERYEM ANA
GÜNÜ ve HAÇ YORTUSU'dur.
Hıristiyanlık' ta domuz eti ve şarap helaldir, son yağlama,
nikah gibi törenler vardır. Sünnet yoktur, din adamları
(ruhban sınıfı) mevcuttur. Ayrıca rahibe sınıfı da vardır.
Katolik din adamları ve rahibeleri evlenmezler, normal
evli vatandaşlar da boşanamazlar.
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Hıristiyanlıkta üç büyük mezhep vardır:
-Katolik Mezhebi: Merkezi Roma Vatikan'dır, en üst lideri
PAPA' dır.
-Ortodoks Mezhebi: Merkezi İstanbul Fener Rum
Patrikhanesi, en üst lideri PATRİK'tir.
-Protestan Mezhebi: Katolikliğe tepki olarak ortaya
çıkmıştır (REFORM). Onlara göre din adamlarına ihtiyaç
yoktur. Papa'yı ve Patrik'i tanımazlar. Merkezi
İngiltere'de bulunan ANGLİKAN mezhebidir ve LUTHER
kiliseleri bu mezhebe bağlıdır.
İSLAM:
Kitapta diğer bölümlerde anlatılacaktır.
C. İSLAM TARİHİ
İslam tarihine girmeden önce konunun daha anlaşılır
olması için iki mevzuda açıklama yapmakta fayda vardır:
Bunlar MEKKE ve KUREYŞ’tir. Biz Mekke ile başlayalım.
MEKKE, Arabistan Yarımadasının orta batısında
yaklaşık 17. Paralelde yer alan bir şehirdir. BEKKE
vadisi denilen yerde kurulmuştur. Bölge taşlık (BAZALT)
bir arazi olup, iklimi ise oldukça sıcaktır. Ne tarıma ne de
hayvancılığa uygun bir yer değildir. Bunun için de ticaret
şehri olarak var olmuştur. Mekke’nin batısında 380 km
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mesafede CİDDE liman kenti, kuzeyinde (20.Paralelde)
500 km mesafede Medine şehri (YESRIB) yer alır.
MEKKE-HALEP-ŞAM-MEDİNE-MEKKE-SANA-ADEN
kuzey-güney koridorunun tam ortalarına düşer. Hiçbir
özelliği olmayan bu şehrin tarihte önemli bir yer işgal
etmesi hangi sebeplere dayanmaktadır? Onu
inceleyelim.
Mekke’yi tarih sahnesine çıkaran iki şey vardır.
Bunlardan biri burada bir su kaynağının (ZEMZEM suyu
kuyusu) bulunmasıdır. Bu da Mekke’yi ticari kervanlar
için vaha pozisyonuna sokmaktadır. Arabistan su fakiri
bir yarımadadır. Fırat ve Dicle'nin varlığı bu gerçeği
değiştirmez. Bir diğer önemli konu ise burada Allah’a
adanmış ilk ibadethane olan KABE’ nin varlığıdır. Kabe
Arapçada KÜP demektir. Kabe M.Ö. 2200'lerde Hz.
İbrahim ve onun ikinci eşi Mısırlı Hacer’den oğlu Hz.
İsmail ile birlikte inşa ettikleri yapıdır. Ancak burada bir
açıklama yapalım, Kabe ilk yapıldığında bugünkü
şeklinde değildi. Yüksekliği 2,5 m. olan üç duvardan ve
bir giriş kapısından ibaret bir bahçe görünümünde idi.
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Önünde bulunan ve İbrahim makamı denilen yay
şeklindeki bölüm ise daha sonraları inşa edilmiş
olmalıdır. Zira Tavaf sırasındaki yığılma sonucu bazı
kişilerin insan safları ile bina arasında sıkışmasına mani
olmak için yapılmış olmalıdır. Böylece bina ile saflar
arasında bir emniyet boşluğu yaratılmaktadır.
Kabe, Mekke çevresindeki bazalt kayalıklarından
getirilen taşlar ile yığma usulü yapılmıştır. Nitekim Hz.
Muhammed de Medine’ye hicret ettiğinde kurdurduğu ilk
yapı olan Mescid-i Nebevi'yi aynı şekilde inşa etmişti.
Yani sadece duvarlardan ibaret üstü açık bir yapı idi.
Kabe; Hz. Muhammed doğduğunda 2700 yaşında,
bugün ise 4200 yaşındadır. Kabe zaman zaman
onarılmıştı. Hz. Muhammed’in yaşadığı dönemde
KABE’nin asıl kimliği unutulmuştu. İçinde ve çevresinde
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putlar diziliydi. Mekke'den gelen hacıların getirdiği altın,
gümüş putlar ve semboller burada muhafaza ediliyordu.
İçinde "Allah’ın Kızları" denilen üç tanrıça putu (UZZA,
LAT, MENAT) ve bir diğer tanrı putu olan HÜBEL
bulunmaktaydı.
Üstü açık olduğu için zaman zaman (Gece) duvardan
atlayıp kıymetli şeyleri çalmak üzere hırsızlıklara konu
oluyordu. Mekke’nin tarihi M.Ö. 2200'lere belki de daha
eskilere gitmesine rağmen şehirle ilgili yazılı kayıtlar
mevcut olmadığında bilinen tarihi M.S. 1.yy.'a kadar
inebilmektedir.
Bu arada bizim BEYTULLAH olarak bildiğimiz KABE’nin
aslında BEYT-ÜL RAHİM olduğunu özellikle belirtelim.
Zaten onun üç duvarlı olma sebebi de budur.
Hz. Muhammed 35 yaşındayken (MS 605-606 yıllarında)
Kabe onarıma alınmıştı. Bu onarım sırasında duvarlar
tabana kadar sökülmüştü. Bu onarım ne restorasyon ne
de rekonstrüksiyondu. Hz. Muhammed'in gücüyle
kuvvetiyle emeğiyle katıldığı bir inşa sırasında ön
cephede bulunan kapı daraltılmış ve 4. cephe de duvarla
kapatılmıştır. Bugün gördüğümüz Kabe görünümü bu
şekilde ortaya çıkmıştır.
Bina 11 m. en, 12 m. boy ve 13 m. yüksekliğindedir.
Üzeri ilk kez bu tadilatta kapatılmıştır. O tarihte
MEKKE’de çatıyı örtecek nitelikte kereste bulunamamış,
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o sırada CİDDE limanı yakınlarında fırtına sonucu
kayalara çarpıp enkazı kıyıya vurmuş bir Yunan
gemisinin ahşap malzemesinden istifade edilmişti.
Şimdi akla şu soru gelmektedir. KABE’ye neden pencere
konulmamıştır? Bina karanlık bir yapı olarak (Işığa
kapalı) bırakılmıştır. Bu sorunun cevabı o dönemde
Mekke’de yaşanmakta olan bir din ile ilgilidir. Bu din
Harran kökenli olan SABİİLİK’tir. O dönemde Mekke’nin
nüfusunu oluşturan Kureyş Kabilesinin önemli bir
kısmının Sabii olmasıyla ilgilidir. Sabiiler mabetlerini
penceresiz olarak inşa ederlerdi. Cevabın bu olması
muhtemeldir. Esasen 7 yıldıza tapan bu dinin
mensupları için UZZA, LAT ve MENAT dediğimiz kutsal
tanrıçalar da Kabe içerisinde muhafaza edilmekteydi ve
bu tanrıçalara Mekkeliler Allah’ın kızları diyorlardı.
ALLAH ile kast edilen ise yaşadığımız dünyanın uydusu
olan aydır. Bu din ile ilgili ek bilgiler kitabın DİNLER
TARİHİ bölümünde verilmiştir. Kabe'nin bir örtü ile
örtülmesi ise daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıkmış bir
uygulamadır. Hz. Muhammed zamanında kabe örtüsü
diye bir uygulama yoktu. Tıpkı cami ve mescitlerde
minare olmadığı gibi. Nitekim camilere daha sonraları
eklenen minare de ilk kez Mısır’da ortaya çıkmıştır.
Mekke’yi önemli kılan iki unsurdan biri olan Kabe
yüzyıllar içinde ana mesajını kaybetmiş, bir putperestlik
merkezi olmuştur. Ancak bu açıklamalarımızdan o
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dönemde Mekke’nin sadece putperestlerin yaşadığı bir
yer olduğu anlamı çıkarılmamalıdır.
Hz. Muhammed’in doğduğu ve yaşadığı dönemde
Mekke’de SABİİLER, MECUSİLER(ZERDÜŞT),
POLİTEİSTLER(PAGANLAR) bir miktar
HIRİSTİYANLAR ve daha da fazlası YAHUDİLER
yaşamaktaydı. Ancak şehirde ağırlıklı nüfus
SABİİLER'di. Yani Mekke bir DİNİ MİSYON şehriydi.
Ortadoğu'da var olan son PANTEON'lardan biriydi.
Mekke’de o tarihte tapılan tanrıların sayısının yaklaşık
360 olduğu kaynaklarda ifade edilmektedir. Kureyşliler
bu işi o derece ileri götürmüşlerdi ki ailelerin ve evlerin
dahi koruyucu tanrıları vardı. Arabistan'da yaşayan
değişik putperest grupları yılda iki kez (İlkbahar ve
sonbaharda) olmak üzere Mekke’ye HAC ziyaretine
geliyorlardı ve Mekke işte bu hacıların o dönemlerde
yaptıkları ticaret ile geçiniyordu. Bu aylarda Mekke ve
çevresinde gündüzleri panayırlar kuruluyor, ticaret
faaliyetleri yürütülüyor; akşam güneş battıktan sonra ise
putperestler kendi inançlarına göre KABE çevresinde
tavaf ve ibadetlerini gerçekleştiriyorlardı. Bu arada
hacılar Kabe'ye ve tanrılarına canlı/cansız hediyeler,
armağanlar getiriyorlar bunlarda belli bir düzene göre
(özellikle canlı hayvanlar) kesilerek fakirlere
dağıtılıyordu. Bu işler şehrin yönetimini elinde tutan 7-9
kişinin (Kureyş kabilesine bağlı büyük aile reisleri)
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oluşturduğu DARÜN NEDVE denilen bir kurul tarafından
(Encümen-i Danış) icra edilmekteydi. Ekonomik olarak
en güçlü aile reisi hem bu kurulun başkanı hem de
Mekke’nin amiri durumundaydı.
Ancak bu hac aylarında Mekke’ye Hıristiyan ve Yahudi
hacı gelmemekteydi, çünkü Yahudilik ve Hıristiyanlık
ilahiyatında Kabe'yi hac etmek yer almamaktadır. Mekke,
Medine, Cidde’nin yer aldığı bu coğrafi bölgeye HİCAZ
denildiğini ilave ederek Kureyş Konusuna geçelim.
KUREYŞ:
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in de mensubu olduğu
ünlü Arap kabilesidir. Bu kabilenin Arabistan'daki diğer
kabileler karşısında tartışılmaz bir saygınlığı vardı.
Kureyşliler'in atası Fihr (Kureyş) bin Malik M.S. 3. yy.'da
yaşamıştı. Fihr, Hz.İsmail’in torunlarından olan Adnan’ın
soyundandır. Kureyş Kabilesi Arab-ı Müstaribe’dendir.
Yani sonradan Araplaşmış bir kabiledir. Aslında Kureyş
kabilesinin Suriye'den geldiği gibi, iddialar vardır. Kureyş
kelimesi Arapça TÜCCAR demektir. Kureyş kailesinin
meşhur kolları ise (büyük aileler) şunlardır: HAŞİM,
ÜMEYYE, NEVFEL, ZÜHRE, MAHZUM, ESED,
CUMAH, SEHM, TEYM, ADİY. Kabe etrafında oturan
Kureyşliler'e Kureyş el Bitah veya El Bitahi, dış
mahallelerde oturanlara ise Kureyş El Zevahir denilirdi.
Hz. Muhammed zamanında Mekke nüfusunun yaklaşık
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10.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Kureyş Kabilesi
Kuseyb. Kilab zamanında Mekke’de siyasi üstünlük ve
nüfuz elde etmişlerdi. İslamiyet'in ortaya çıktığı 6. yy.'a
kadar da bu üstünlüklerini ve itibarlarını sürdürmüşler,
İslami dönem ve sonrasında da bu üstünlükleri ve
saygınlıklarını sürdürmüşlerdir. Arap kabileleri Kureyş
Kabilesinin üstünlüğünü itirazsız olarak kabul ediyorlardı.
Konuştukları Arapça lehçesi son derece pürüzsüzdü.
Edebi yönleri yüksekti, şiirde, hitabette temayüz etmiş bir
topluluktu. Asalette ise en üstün kabul ediliyorlardı yani
Arap aristokrasisini temsil ediyorlardı. İslam halifelerinin
tamamı da hep bu kabileden seçilmiştir. Emevi, Endülüs
Emevi, Abbasi devletlerini Kur'anlar hep Kureyş
kökenlidir. Onun için Araplar halifeliğin Türklere
(Osmanlılara) geçmesinden fazla mutlu olmamışlar ve
Türk hakanlarını içtenlikle halife olarak
benimseyememişlerdir. Kureyş kabilesinin başlıca geçim
kaynağının ticaret olduğunu ifade etmiştik. Kureyşliler'in
Tihame dışında Necran’da ve Hint Okyanusuna giden
yol üzerinde küçük ticaret müesseseleri vardı. Kureyş
zenginleri yazları havası daha yumuşak olan güneydeki
TAİF’e gider, yazı orada geçirirlerdi. Kabe’nin
muhafazasının Kureyş'te olmasından ötürü kuzeyde
ŞAM (Suriye) ve güneyde SANA’da (Yemen) özel ticari
imtiyazları vardı. Böylece kuzeyde Halep’den güneyde
Sana Aden merkezleri arasında geniş bir koridorda
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rahatça ticaret yapabiliyorlardı. Kur'an-ı Kerim de Kureyş
suresi bunu açıklar.
Dikkat edilirse bu iki uç noktanın (Şam ve Aden) ipek ve
baharat yollarının düğüm yeri olduğu görülecektir. Yani
Kureyşliler yazın kuzeye Şam’ a ve Halep’e çıkıyorlar
buradan ipek ve baharat yolundan gelen malları satın
alıyorlardı. Kışları ise Yemen’e (Sana ve Aden) iniyorlar
deniz baharat yolu ile gelen malların satıldığı bu
merkezlerden Hint malları satın alıyorlardı. Bu mallar
sonbahar ve ilkbaharlarda açılan panayırlarda Mekke’ye
gelen hacılara pazarlanıyordu (üçer aylık süreler
halinde). Yani din turizmi ve ticaret birlikte yürüyordu.
Mekke ileri gelenlerinin (Mekke oligarklarının) Hz.
Muhammed’e karşı düşmanlıklarının sebebi de bu
sosyo-eknomik düzendir. Hz. Muhammed İslam Dini’ni
yaymaya başladığı ilk yıllarda Mekkeliler, O’nun tek
tanrılı bir dinin peygamberi olduğunu ve bu yapıya karşı
olduğunu anlayamamışlardı. Zaman içinde Hz.
Muhammed’in İslam fikriyatına nüfuz edince getirdiği
fikirlerin, bu yapıya taban tabana zıt olduğunu ve
panteon için (Mekke'nin rolü) ciddi bir tehdit olduğunu
fark ettiler. Üstelik bunu yapan peygamber o ailelerden
birine ait bir fertti. Kendisiyle görüşerek ‘Sen bizim
tanrılarımıza nasıl karşı çıkarsın, bu tanrılar bize
atalarımızdan kaldı, üstelik onlar sadece tanrılarımız
değil aynı zamanda Mekke’nin varoluş nedenidir. Biz
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ticaretle kazandığımız geliri bu tanrılara hac için gelen
kabilelerle yaptığımız alışverişten kazanıyoruz. Yarın bu
tanrılar yok edilirse Mekke’nin Panteon misyonu çökmez
mi? O zaman buraya hiç kimse gelmeyeceğine göre biz
bu durumda ticareti kimlerle yapacağız?’ diyorlardı. Yani
mesele din meselesi değildi, Mekke’nin var olması ya da
yok olması meselesiydi; yani Hz. Muhammed Mekke için
(Panteon için) ciddi bir tehdit oluşturuyordu. İşin en
vahim yanı da Mekke ekonomisinin çökmesi, Şam’dan
Aden’e kadar olan bütün kuzey-güney koridorundaki
şehirleri ve bölgede yerleşik kabileleri de olumsuz
etkilemesiydi. Çünkü bu koridorda bulunan tüm yerleşim
birimleri (Harita bakınız) bu kervan ticaretinden az veya
çok faydalanıyorlardı yani Mekke ile aralarında simbiyoz
ilişki vardı. Üstelik bu ticaretten sadece putperestler değil
Hıristiyanlar ve ağırlıklı olarak Yahudiler de paylarını
alıyorlardı. Kısaca Hz. Muhammed bütün bu çevreleri
karşısına almıştı. İşte Mekke - Medine kavgasının özü,
esası budur.
Peki, bu ticaret nasıl oluyordu?
Haziranda Mekkeli tüccarlar ailelerini havası daha ılıman
olan Taif’ e yolluyorlardı, ardından kendileri kervanlarını
oluşturup kuzeye yollanıyorlardı. Mekke-Şam arası 1800
km.'dir. 90 gün içinde bu yolu gidip ticaretlerini yapıp
dönmeleri gerekiyordu.
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Gidiş geliş olarak düşünülürse 90 gün içerisinde en az
3600 km.'lik bir yolun kat edilmesi gerekiyordu; bu da
günde minimum 40 km. yol kat etmek demektir. Buna bir
de Şam’da ticaret için geçen süreyi eklerseniz bu sürenin
80 günlere indiği ve günlük yol mesafesinin 40-50 km.
olduğu anlaşılır. Mekkeliler Şam’da Çin’den gelen ipekli
kumaşlar, ipek halılar, tanrı heykelcikleri, porselen eşya,
altın - gümüş ve kıymetli taşlarla süslü mücevherler,
kına, safran, karabiber, vanilya gibi baharatlar o bölgede
yapılan zırh, kılıç, ok, yay, mızrak gibi silahlar, tıbbi
bitkiler, değerli parfümler, beyaz kadın köle gibi şeyleri
satın alıyorlardı. Aynı paralelde Hint’ten gelen değerli
eşyaları, atlas kumaşları, mücevherleri kısaca LÜKS
kelimesi ile ifade dilen malları satın alıyorlardı. Sonra
bunları Mekke’ye döndüklerinde pazarlıyorlardı.
Sonbaharın başlangıcı olan 1 Eylülden itibaren üç ay
süreyle panayırlar kuruluyor ve gelen hacılar buralarda
bu malları satın alıyorlardı. Arabistan’da kabileler
arasında bir birinin malını çalmak, yağmalamak ve
çapulculuk çokça yaşanmaktaydı. Kabileler de buna bir
yere kadar göz yumabilmekteydiler çünkü coğrafya çok
çetin, yaşam çok zordu ancak bu hırsızlık olayları
sırasında en karşı oldukları konu insan canına halel
gelmesiydi, yani insan öldürmekti. Bu durumda kabileler
arasında kanlı ve biteviye kan davaları doğabiliyordu.
İlkbahar ve sonbaharda gerçekleşen hac dönemlerinde
kabileler arasında ateşkes ilan ediliyordu yani insanlar
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rahatlıkla Mekke’ye gidebilsinler hem dini vecibelerini
yerine getirebilsinler hem de ticaret yapabilsinler diye.
İslam bu dönemlere HARAM AYLAR der.
Mekkeli tüccarlar aralık ayı başında ise yine kervanlarını
hazırlayıp Yemen’e Sana ve Aden’e iniyorlardı. Sana
Mekke’ye yaklaşık 1200 km uzaklıktadır, Aden ise daha
da güneydedir. Buraya giden tüccarlar buradan
Hindistan'dan deniz yoluyla getirilmiş ürünleri, bu arada
inci ve mercan gibi değerli malları, mücevherleri Yemen
işi silahları satın alıp Mekke’ye taşıyorlardı. İlkbahar
başında ise yıl içindeki ikinci panayır kuruluyordu.
Mekkeliler dikkat edilirse hep katma değeri yüksek
ürünler (LÜKS) satın alıyorlardı ve aldıkları her malı
yüzde yüz fiyatlandırarak pazarlıyorlardı. Bunda,
kervanların masrafları, yolda çapulculuk yapan
kabilelerin yüküyle birlikte deve çalmaları (deveyi
hamuduyla birlikte götürmek tabiri buradan çıkmıştır)
diğer zayiatlar rol oynamaktaydı. Ancak Mekke’nin bir de
doğu-batı ticareti vardı. Bu ticaret Cidde limanı üzerinden
yürütülüyordu (Aslında bugünkü Cidde limanı değil,
yakınlarındaki bir liman). Cidde Mekke’ye 380 km.
mesafededir, Medine ise Mekke'ye 500 km. mesafededir.
Cidde’ye gelen tüccarlar karşı kıyıdaki Mısır, Sudan,
Eritre, Habeşistan bölgelerinden ağırlıklı olarak tahıl
bakliyat, canlı hayvan satın alıyorlardı. Bu yol daha
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ziyade Mekke’nin yaşamsal ihtiyaçlarına hizmet
etmekteydi.
Mekke lüksü temsil ediyordu. O tarihte zenginlik ve
gösteriş Arap toplumu için çok önemliydi. Bu şehirde
aranan her şey bulunabiliyordu ve Mekke’nin müşteri
hedef kitlesi zengin kabile reisleri ve onların aileleriydi.
Mekke öylesine iyi organize olmuştu ki her aileye şehirle
ilgili bir sorumluluk verilmişti. Örneğin bir aile Kabe’nin
bakım ve muhafazası ile sorumlu iken bir diğer aile
Zemzem nezaretçiliğinden, yine bir başka aile ise şehir
içi asayişten sorumlu oluyordu. Mekke’de yürütülen ikinci
ekonomik faaliyet ise tefecilikti. İslam'da bu RİBA olarak
geçer. Riba bir tüccarın paraya ihtiyaç duyduğunda diğer
bir tüccardan borç almasıdır. Ancak bu borç yarıcı
dediğimiz usulle geri ödenirdi. Şöyle ki 100 lira borç alan
bir tüccar getirdiği malı 200 liraya satıyor bunun 20
lirasını gider sayarsak kar ettiği 80 liranın yarısını borç
aldığı 100 lirayla birlikte 140 lira olarak geri ödüyordu.
Bunu başarabilen tüccarlar için sorun yoktu. Ancak
ödeyemediklerinde tüccarın kendisi ve aile bireyleri
alacaklının kölesi durumuna düşüyorlardı. Anadolu'da da
bugün yarıcılık vardır. Yani tarlasını ekmeyen bir çiftçi bir
başka çiftçiye kazancının yarısını almak koşuluyla o yıl
için tarlasını kiraya verir. Ancak bu uygulamada kazanç
elde edilememişse tarlayı eken kişi bir sorumluluk
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taşımaz. Bu bakımdan Anadolu'da rastladığımız yarıcılık
(kazancın yarısı) uygulaması daha insanidir.
Mekke’de ticaretin dışında tarım ve hayvancılık
yapılamıyordu. Ne toprak ne de iklim buna müsaade
etmiyordu. Bu nedenle insanlar ya bir aileye çalışmak
zorundaydılar ya da hırsızlık, fahişelik gibi suçlara
yönelmek zorundaydılar. Çünkü yapacakları işler çok
sınırlıydı. Bazı çobanların eşleri Mekkeli zenginlerin
çocuklarına para karşılığı sütannelik yapıyorlardı.
Mekkeli kadınlar çocuklarını iki yaşına kadar emziriyor
sonra çocukları sütannelerine teslim ediliyor iki yıl daha
çocuklar ücret karşılığı emziriliyordu. Mekke 20 yüzyılda
Amerika’da bir şehrin kurulmasına esin kaynağı
olmuştur. Bu şehir 20. yy. başlarında iki Amerikalı
Yahudi tarafından Nevada eyaletinde ve aynı adlı çölde
kurulan LAS VEGAS dır. Bugün nüfusu 400 bin olan bu
şehre her yıl yurt içi ve yurt ışından 30 milyon turist
gelmektedir. Bu şehir lüksün, kumarın ve eğlencenin
şehridir. Bugünün Mekke si de tamamen otellerle ve
alışveriş merkezleri ile doludur. Medine ve Cidde için de
durum aynıdır. Sadece Medine’de 700'ün üzerinde otel
olduğu ileri sürülmektedir. Bugünün Körfez ülkelerine
bakılırsa (Abu Dabi, Katar, Dubai gibi) bu şehirlerin
Mekke’nin bugüne yansıması olduğu bilinmelidir. Bu
şehirlerde dünyanın en lüks markaları (giyim, elektronik,
otomotiv, mücevher, parfüm vs) ve bu şehirler
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çoğunlukla zengin yat sahiplerine hizmet vermektedir.
Dünyanın en lüks otelleri, golf sahaları, eğlence yerleri
bu şehirlerde bulunmaktadır. Bu şehirlerin ikinci faaliyet
alanları da bankacılıktır, tıpkı Mekke gibi.
İşte Hac ve Umre farizasının geliş sebebi de yukarıda
Mekke ile ilgili anlatılan sosyo-ekonomik yapı ile ilgilidir.
Mekke’deki bu ticaretin İslamiyet'ten sonra da sürmesi
gerekiyordu. Zira bu ticaret kurulan yeni devletin temel
ve vazgeçilemez gelir kaynağıydı. Bugün Mekke'ye her
yıl dünyanın değişik ülkelerinden 4 milyon hacı adayı
hacca ve 7 milyon ziyaretçi umreye gelmekte ve hala bu
şehre milyarlarca dolar gelir transfer etmektedir. Üstelik
Medine İslam Devleti yıkıldığı halde. Kaldı ki bu şehirler
bugün dünyanın en zengin petrol, doğalgaz, altın ve
uranyum yataklarına sahip Suudi Arabistan’ın
şehirleridir. Medine İslam Devleti kurulduğunda Mekke
ve Medine şehirleri İislam olmayanlara yasaklanmıştır.
Putperestlerin İslam dinine geçmesi kaçınılmazdı. Asıl
amaç bu ticaretten daha büyük pay alan Yahudi ve
Hıristiyanları bu şehirlerden uzaklaştırarak milli gelirin
Müslümanlarda kalmasını sağlamaktı. Nitekim Hz.
Muhammed’in Mekke ile yaptığı Hudeybiye Ateşkes
Antlaşmasından sonra gazalarını kuzeye yöneltmesinin
sebebi de budur. Şam’dan Hayber kalesine kadar olan
yerleşim yerlerinin çoğunda Yahudi dinine mensup
Araplar yaşamaktaydı. Bu gazalar sonucunda bu ticaret
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yolunun önce Şam’a kadar Müslümanlaştırılması
hedeflenmiş, ikinci aşamada Mekke’nin güneyi Aden’e
kadar fethedilerek bu ticaretten sadece Müslümanların
pay alması sağlanmıştır. Bu gelir belirttiğimiz gibi Medine
İslam Devleti için çok hayatiydi. Böylece ister
devletleştirme deyin ister millileştirme, yapılan buydu.
Mekke’nin ele geçirilmesi bir fetih gibi anlatılır, aslında
ortada fetih yoktur; şehrin teslim edilmesi vardır. Hz.
Muhammed Mekkelilerle görüşerek onların ne canlarına
ne mallarına ne de ticaretlerine halel gelmeyeceğini,
zaten panteonun bittiğini putperest sayısı azaldıkça
Mekke’ye bu amaçla gelenlerin giderek azalacağını,
Müslüman olmaları halinde buraya bundan sonra
Müslüman hacı adaylarının geleceğini söylemiş olması
ihtimal dışı değildir, zaten kendisi de Kureyşliydi, yani
onlarla akrabaydı. Bugün İslam alemine lanse edilen bir
tabir vardır. KUTSAL TOPRAKLAR'ı ziyaret etmek.
Aslında KUTSAL kelimesi Türkçedir. Kut ve sal ekinden
oluşur. Kut tanrı demektir, kutsal tanrıya ait demektir.
Yaratılan ne varsa tamamı kutsaldır. Yani bu kelime
yaratılanın menşeini gösterir. Ona özel bir anlam
yüklemez. Örneğin taş, toprak, insan, hayvan, bitki, canlı
ve cansız varlıklar kısaca varlık aleminde ne varsa
tamamı kutsaldır. Kutsal Toprak diye bir tabir olamaz,
eğer olursa o zaman onu söyleyen kişiye "Orası kutsal
ise burası ne?" deme hakkımız doğar. Kutsal kelimesinin
Arapça karşılığı İLAHİ'dir. Yani ilaha ait. Bunun dışında
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olan her şey insanidir; örneğin bir bina insanidir ama
onun toprağı, harcı, demiri, ahşabı ilahidir.
Kısaca hac farızasının asıl amacı Medine İslam
Devletine ekonomik katkıda bulunmak idi. Hacca gitmek
Müslümanlar için bir farızadır ama hacca gitmek bir
insana İslam olarak fazla bir değer yüklemez. Zira
İslam’da ölçü bildiğiniz gibi İhlas ve Takva’dan geçer
Mekke-Medine'den değil. Allah ne Mekke’dedir ne
tekkededir. O her yerdedir ve size şah damarınızdan
daha yakındır.
İSLAM TARİHİNE GİRİŞ:
6.yy.'da Hicazda (Mekke, Medine, Cidde üçgeninde)
bahsettiğimiz şartlar yaşanırken son peygamber olan Hz.
Muhammed Mekke’de dünyaya geldi (20 Nisan 571).
Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine idi, babası
Kureyş Haşimi ailesinden annesi Benü Zühre
kabilesindendir. Hz. Muhammed doğmadan iki ay önce
ticaretle uğraşan ve o tarihte Şam’dan bir kervanla
dönmekte olan babası Medine’de hastalandı ve vefat
etti. 6 yaşına kadar annesinin yanında kalan (bunun iki
yılını aslında Halime isimli bir sütannenin yanında
geçirmiştir) Hz. Muhammed o yaştayken annesini de
kaybetti. Böylece yetim ve öksüz kalan Hz. Muhammed
Mustafa Ahmet (Ahmet adını annesi koymuştu)
Mekke’de bulunan dedesi Abdül Muttalib’e teslim edildi.
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Dedesini de 8 yaşındayken kaybeden Hz. Muhammed’e
amcası Ebu Talib sahip çıktı. Hz. Muhammed Hz. Hatice
ile evlendiği 25 yaşına kadar amcasının yanında kaldı.
İlk gençlik yıllarında diğer amcalarıyla birlikte hem
kuzeye Şam’a hem de güneye Yemen’e giden
kervanlara katıldı. Böylece değişik bölgelerde yaşayan
insanları, dinlerini, örf ve adetlerini, dünya görüşlerini
görme-gözlemleme olanağı buldu. Hz. Muhammed 25
yaşındayken ilk eşi olan Hz. Hatice ile tanıştı. Hz. Hatice
o tarihte 40 yaşında dul ve ticaretle uğraşan kültürlü bir
kadındı. Görgü ve bilgisi genişti. Hz. Muhammed’in bu
evlilikten 6 çocuğu oldu(iki erkek dört kız). Ne var ki bu
çocuklarını kendisi yaşarken tek tek kaybedecekti.
Kendisinden sonra hayatta kalan son çocuğu Hz. Fatma
onun vefatından sadece 6 ay sonra Medine’de vefat
etmiştir. Hz. Muhammed, Hz. Hatice ile olan evliliği
döneminde başka hiçbir kadınla evlilik yapmamış ve tek
eşli yaşamıştır. Bu evliliği Hz. Hatice’nin 25 yıl sonra
vefatı ile sona ermiştir.
Hz. Muhammed Hz. Hatice ile evliliği döneminde ticaretle
uğraşmıştı. 35 yaşlarındayken zaman zaman Mekke’den
uzaklaşıyor yakınlardaki Hira dağında bir mağarada
birkaç günlük sürelerle inzivaya çekiliyordu. 40
yaşlarındayken böyle bir uzlet anında vahiy meleği
Cebrail ile karşılaşmıştır. Cebrail O’na son tevhid
peygamberi olduğunu bildiriyor ve Kur'an’ın ilk suresi
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olan ALAK SURESİ'nin ilk beş ayetini getiriyordu. Hz.
Muhammed’in bu karşılaşmayı kabullenmesi kolay
olmamıştır. Ona bu sırada en büyük destek eşi Hz.
Hatice’den gelmiştir. Böylece ona biat eden ilk kişiler Hz.
Hatice, Hz. Ali ve bir köledir.
Hz. Muhammed’in ticaretle uğraştığını belirtmiştik. Bu
ilişkileri sırasında dürüstlüğü, doğru sözlülüğü, fakirlere
karşı merhameti, yakınlarına ve akrabalına karşı ilgisi
alakası, ahlaki ve ruhsal olgunluğu ile çevresinde
güvenilir, saygı duyulur, sevilir bir insan izlemi yaratmıştı.
Bu yüzden kendisine yakınları El Emin lakabını layık
görmüşlerdir. Bu özellikleri onun peygamberlik görevine
büyük faydalar sağlamıştır. Zaman içinde çevresindeki
müritlerinin sayısı artmaya başlamıştır. Tebliğ görevini ilk
üç yıl gizli olarak dördüncü yıldan itibaren ise açıkça
yapmaya başlamıştı. Ancak görevinin Mekke
panteonuna zarar verdiğini düşünen karşıtları tarafından
reaksiyon görmeye başlamıştır. Bu dönemde baskılar
öylesine artmıştı ki İslam dinine geçenlere aşırı baskılar,
eziyetler, horlamalar, dışlamalar, ambargolar
uygulanmaya başlandı. Müslümanların daha çok
oturduğu Haşimi Mahallesi ablukaya alındı. Haşimilerle
kız alıp-verme, görüşme, ticaret yapma, komşuluk
ilişkileri dahil her türlü sosyal faaliyetler kesildi. Bu
dönemde bir kısım Müslümanlar canlarını kurtarmak için
Hıristiyan bir kralın yönettiği Habeşistan’a göç etmek

66

zorunda kalmışlardır. Bu tehditlerin en çoğu da çok tabii
olarak Hz. Muhammed’e yönelmişti. Ancak gerek eşi Hz.
Hatice’nin sosyo-ekonomik gücü ve saygınlığı gerek
amcası Ebu Talib’in O’nu koruyan gücü ile dayanmaya
çalışıyordu. Ne var ki, önce eşinin sonra amcası Ebu
Talib’in ardı ardına vefat etmeleri sonucu durumu
giderek zorlaşıyordu. Daha da kötüsü Mekke panteonu
direniyordu. Çünkü Mekke’nin varlık nedeni panteondu.
Panteonun çökmesi Mekke’nin çökmesi demekti. Mekke
var olmak istiyorsa İslam’a karşı direnmek zorundaydı.
Bu nedenle Mekke’de İslam’a geçenlerin sayısı da
azalmaya başlamıştı. Bu insanlarda genellikle fakir ve
güçsüz insanlardı. Hz. Muhammed’in Mekke’de
yapacağı pek de fazla bir şey kalmamıştı.
Peygamberliğinin on birinci yılında Mekke’deki hac
sırasında (Putperestlerin haccı) Medine’nin Hazrec
kabilesinden altı kişi AKABE (Mekke’nin kuzey batı ve
dışında bir yer) adı verilen yerde Hz. Muhammed ile
karşılaşmışlar ve görüşmüşlerdi. Bu kişiler ona biat
ettiklerini ifade etmişlerdi. Ertesi senenin hac
mevsiminde yine onu Hazrecli ikisi Evsli oniki kişi aynı
zamanda aynı yerde Hz. Muhammed ile buluşmuşlar ve
biatlarını ifade etmişlerdi. Buna 1.AKABE BEYATI denir.
Bundan sonra Hz. Muhammed İslam’ın ilk
sahabelerinden olan Mus’ab bin UMEYR’i davetçi olarak
Medine'ye gönderdi. Bu zat burada bir yıl Medinelilerle
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görüşmüş ve konuşmuştu. Bu görüşmeler Medine
halkının İslam’a geçmesini sağlamıştı. Peygamberliğinin
on üçüncü yılında hac mevsiminde gelen daha kalabalık
bir Medine'li bir heyet Akabe de Peygamber ile buluşup
2.AKABE BEYATI'nı gerçekleştiriyorlar, Peygamber ve
Müslümanları Medine’ye davet ediyorlardı. Bu bir
koruma mıydı? Yani Hz. Muhammed canını kurtarmak
için Medine halkından sığınma mı istemişti? Pek çok kişi
böyle olduğunu düşünebilir ama işin aslı bu değildir.
Hz. Muhammed’in kafasında üç aşamalı bir plan vardı.
1- Ne olursa olsun hayatta kalmak. Çünkü risalet devam
ediyordu. Kur'an henüz tamamlanmamıştı. Hz.
Muhammed’in ölmesi ya da öldürülmesi risaletin
kesilmesine Kur'an’ın yarım kalmasına ve İslam’ın daha
doğmadan ölmesine sebep olacaktı.
2- Tevhid peygamberlerine verilmiş gizli görevini
gerçekleştirmek: Milletini esaretten ve kölelikten kurtarıp
bir devlet çatısı altında toplamak.
3- Son aşama da Arap kabilelerini bir devlet çatısı
altında toplayarak milletleştirmek.
Şimdi bunları okuyan okuyucumuz, ‘Bunlar da nerden
çıktı?’ diye düşünebilir. Zira bu konular Kur'an-ı Kerim de
pek de açık seçik ifade edilmemiştir.
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Medine halkı nasıl olmuştu da bu beyatları vermişti.
Bunu anlayabilmek için Medine’ye bakmak gerekir. Hz.
Muhammed’in yaşadığı 6.yy.'da Medine’de bir çok kabile
yaşamaktaydı. Bunlardan en önemlileri EVS ve HAZREC
kabileleriydi. Bu kabileler EZD kabilesinden ayrılmış birer
fırkaydılar. Asıl vatanları SEBA diye bilinen Merib
şehriydi. Bu şehir umman bölgesindedir (bahsettiğimiz
yer Seba melikesi Belkız’ın yurdudur). Toprakları son
derece verimli olan bu şehirde su bentleri deprem soncu
harap olduğundan bölgede yaşam zorlaşmıştı. Ve bu
yüzden EZD kabileleri şuraya buraya dağılmışlardı. İşte
onlardan bir fırka da Medine civarına yerleşmişti. Evz ve
Hazrec iki kardeş olup bu fırkanın iki koludur. O sırada
Medine ve civarında Beni Nasir, Beni Kurayza ev Beni
Mustalik isimlerinde Yahudi kabileler de yaşıyordu.
Ezdiler'in başı olan Harise ölünce kabile Ezc ve Hazrec
adında iki oğluna kalmış ve kabile ikiye ayrılmıştı. Zaman
içersinde bu iki kabile Yahudi kabilelerle çatışmışlar ve
sayıca fazla olduklarından bölgede üstünlük
sağlamışlardı. Medine Mekke’nin 500 km. kuzeyinde
olup gerek iklimi gerek toprakları açısından tarım ve
hayvancılığa çok daha yatkındır. Çevresinde geniş
hurma bahçeleri vardır, sebze ve meyve üretimi
yapılabiliyordu. Ancak bu ekonomik faaliyetler toplumun
ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli olmadığı için zaman
zaman kuzey-güney koridorundaki ticari faaliyet olan
kervanlara saldırıyorlar, kısaca çapulculuk yapıyorlardı.
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Yine de Medine Mekke’nin zenginliği yanında oldukça
fakirdi. Ve işte Hz. Muhammed Medinelilere gönderdiği
elçiyle bu konuları onlara hatırlatıyor eğer kendisine biat
edilirse bu şartların değişebileceğini bunun için bir devlet
kurulması gerektiğini böylece daha zengin, müreffeh,
özgür ve bağımsız bir toplum yaratılabileceğini onlara
anlatıyordu. Onlardan istediği iki şey vardı: Kendisine
biat etmeleri ve arkasından gelerek bir mücadele
başlatmaları. Tabii ki bu iş kolay olmayacaktı. Sabır,
tahammül, azim ve irade gerekiyordu. Evz ve Hazrec
kabile reisleri ise konuyu enine boyuna tartışıyorlardı.
Hz. Muhammed’in Medine’ye sığınması kendileri için bir
tehdit nedeni olmayacak mıydı? Çevrede Yahudi
kabileler vardı, hemen kuzeyde Hayber Kalesi vardı ve
ahalisi Yahudi idi. Bunlar Mekke ile işbirliği yaparlarsa bu
Medine için ciddi bir tehdit olamaz mıydı? Medine bu iki
yönlü tehdidin altından kalkabilir miydi? Orda da
cevaplanması gereken birçok soru işareti vardı. İşte
bunun içindir ki akabe biatlarının gerçekleşmesi üç yıllık
bir çabayı gerektirmiştir. Özellikle Evs kabilesi bu konuda
epey sorun çıkartmıştı. Hz. Muhammed açısından ise en
uygun yer artık Medineydi. Zira O ölüm tehdidi almasa
da Mekke’yi terk edecekti. O, aklındaki projeyi ancak
Medine’de gerçekleştirebilirdi, uygun yer orasıydı. Mekke
değişimi ve dönüşümü reddediyor, panteon olarak
kalmakta ısrar ediyordu. Ancak Medinelilerin haklı
beklentileri vardı bu arada Hz. Muhammed Mekke’deki
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ve daha önce Habeşistan’a göç etmiş Müslümanlara
Medine’ye gitmelerini emretmişti. Kendisi de işlerini
tasfiye ediyor, servetini paraya çevirerek gidiş hazırlıkları
yapıyordu. Ancak Mekkeliler Hz. Muhammed’in Mekke
dışında kendileri için daha büyük bir tehlike olacağının
bilincine varmışlardı ve kendisini öldürmeyi
planlamışlardı. Evinin kuşatılması ve kendisine suikast
planlanması Hz. Muhammed’in umduğundan daha önce
gerçekleşmişti. Ancak Hz. Muhammed bir sabaha karşı
kimseye görünmeden evinden çıkmış nakite çevirdiği
servetini de yanına alarak Hz. Ebubekir'in evine gitmeye
muvaffak olmuştu. Bu iki arkadaş orada akşama kadar
beklediler. Bu arada bir ulağı Medine’ye yollayarak
muhafız birliği talep ettiler. Gece olduğunda da
Hz.Ebubekir’in tuttuğu Abdullah bin Ureykit isimli
Müslüman kılavuzla birlikte üç kişi develerle Mekke’yi
terk ettiler. Deve ile Mekke’den kaçsalar dahi
yakalanabilirlerdi. Çölde saklanacak yer de yoktu.
Böylece şehre bir saat mesafede Mekke’nin güney
batısında yer alan Sevr dağına geldiler. Burada develeri
kılavuza teslim edip yanlarına aldıkları erzak, su ve şahsi
serveti ile birlikte iki kişi Sevr dağına tırmandılar. Orada
bulunan küçük bir mağarada saklandılar. Kılavuz
develeri de alarak şehrin güneyinden dolaşıp Mekke’ye
geri döndü. Mekkeliler Hz. Muhammed’in şehri terk
ettiğini öğrenince hızlı Arap atları ile Mekke’nin batısını,
güneyini ve kuzeyini aradılar. Bu arama sırasında Sevr
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Dağı'na da çıktılar ancak kendilerini bulamadılar. Hz.
Muhammed hem zaman kazanmak hem de aramanın
tavsaması için Hz. Ebubekir ile birlikte üç gün bu
mağarada kaldılar. Üçüncü günün akşamı kılavuz
yedeğinde develerle birlikte gelerek kendileriyle buluştu,
üç kişi güneybatıya Taif’e doğru yol aldılar. Çünkü
Mekkeliler kendilerini muhtemelen kuzeybatı ve batı da
arayacaklardı. Taif yönü daha güvenliydi. Böylece
zaman kazanmaya çalışıyorlar, Medine’den gelecek
muhafız birliğiyle buluşmayı umuyorlardı. Taif’e
geldiklerinde buradan biraz yiyecek ve su temin etmek
için şehre girdiklerinde tanındılar. Taifli gençler
kendilerini taşa tuttular, hatta bu esnada bir taş Hz.
Muhammed’in yüzüne gelmiş, O’nu yaralamış ve bir de
dişinin kırılmasına sebep olmuştur. Bu davranış
karşısında şehri terk etmek zorunda kalmışlardır. O
tarihte Taif’te Sakif Kabilesi oturmaktaydı ve bu kabile
İslam’a en çok direnen ve zorlukla İslamlaştırılmış bir
halktır. Taif’ten çıktıktan sonra Cidde yönüne yöneldiler.
Bu bölgede bir süre oyalandıktan sonra Medine'den
kendileri için gelen refakatçi birlikle buluştular ve onların
sağladığı güvenlik şemsiyesi altında deniz kenarından
kuzeye doğru yol aldılar. Bir hafta sonra Medine’ye üç
gün mesafedeki Kuba köyüne geldiler. Burada üç gün
dinlendikten sonra Medine’ye bir cuma günü giriş
yaptılar.
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Şimdi akla şu sorular gelebilir: Hz. Muhammed
Medinelilere bir devlet kurma vaadinde bulunmuştu.
Acaba bu bir peygamberin görevi midir? Peygamberin
tek görevi bir dini yaymak değil midir? Şimdi bu soruları
cevaplayalım.
Evet, tevhid peygamberlerine bu görev verilmiştir. Bu
görev ilk kez Hz. Muhammed’den 1900 sene önce
yaşamış olan Hz. Musa’ya verilmişti (M.Ö. 1250ler). Hz.
Musa’ya Sina çölü dönüşünde Sina Dağı eteklerinde
Allah’tan peygamberlik görevi tebliğ edilmişti ve
kendisine Mısır’daki firavun zulmü altında yaşayan esir
halkını kurtarması ve kendisine gösterilen topraklara
(Vaat edilmiş topraklar-La Ter Promis) götürmesi ve
orada onlara bir devlet kurma görevi verilmişti. Bakara
suresi 49. ve 50. Ayetler. Hz. Musa, Hz. Yusuf
zamanında Mısır’a gelmiş (75 aile) ve zaman içerisinde
sayıları 500 bine erişmiş ancak ülkenin çalışma
hayatında pek çok işini gördükleri halde zulüm gören,
köleleştirilen, sömürülen ve eziyet gören İsrailoğulları'nı
(kendi soydaşlarını) Mısır’dan çıkartıp özgürleştirmiş ve
bağımsızlaştırmış olmasına rağmen vaat edilen
topraklara götürmeye muvaffak olamamıştı. Bunun da
sebebi o tarihte vaat edilen topraklarda ( Bugünkü
Filistin) AMALİKALILAR denilen bir halk yaşıyordu. Bu
toprakların savaşılarak fethedilmesi gerekiyordu.
İsrailoğulları bu aşamada Hz. Musa’ya gerekli desteği
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vermediler ve bu nedenle de doğu Sina’da kırk yıl TİH
çölünde göçebe olarak yaşayıp çile doldurdular.
Kendilerini özgür ve bağımsız yapan peygamberlerini,
Hz. Musa’yı yarı yolda bırakmışlardı. Bu süre içerisinde
Hz. Musa’ya yardımcı olan kardeşi Hz. Harun ardından
da Hz. Musa yaşama veda etmişlerdi. İsrailoğulları
sahipsiz kalmıştı. Bu konular Maide Suresinin 21-26
Ayetlerinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. İsrail oğulları bu
çileden kurtulmak için Allah’a dua edip yeni bir
peygamber istemişlerdi. Duaları kabul olmuş yeni
peygamber Hz. Davut (Talut) gelmiş bu sıkıntılara son
vermiş ve Hz. Musa’ya vaat edilen ama alınamayan
toprakları cenk ederek işgal etmiş ve oraları İsrail vatanı
yapmıştı. Ardından da bu topraklar üzeride güçlü bir
devlet kurmuştu. Bu süreç Bakara suresinin 246-251.
Ayetlerinde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. İsrail
ilahiyatında yer alan 12 peygamberin tamamı hükümdar
peygamber olup devlet başkanıdır ve yöneticidir. Hz.
Davut’tan sonra yerine geçen oğlu Hz. Süleyman
zamanında güçlü bir devlet ve bir refah toplumu
yaratılmış ise de ileriki yıllarda İsrail toplumu yozlaşmış
ve iç çatışmalar ile kuzey ve güney İsrailoğulları olarak
ikiye ayrılmıştı. Bu sırada ülke Asurluların ve Babilliler'in
sürekli saldırılarına maruz kalmıştır. Babil kralı
Nabukadnezar M.Ö. 587'de İsrail'i işgal etmiş, ülkeyi
yakmış yıkmış ve halkı da Babil’e sürmüştü. Burada 70
yıl esir kalan İsrailoğulları, Sasani kralı Keyhüsrevin M.Ö.
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539'da Babil’e saldırıp burayı işgal etmesi sonrası azat
edilerek vatanlarına geri gönderilmişlerdir.
Hz. İsa doğduğunda İsrailoğulları devleti Roma işgali ve
yönetimi altındaydı. İsrailoğulları Hz. İsa’yı doğduğunda
aynen Hz. Musa ve Hz. Davut gibi bir kurtarıcı
peygamber olarak düşünmüşlerdi. Hz. İsa’nın kendilerini
Roma buyruğundan kurtarmak için gönderildiğini
düşünüyorlardı. Ancak Hz. İsa durumu değerlendirmiş
olmalıdır ki böyle bir yola başvurmadı. Zira Roma’ya
karşı bir ayaklanmanın İsrail halkına özgürlük
getirmeyeceği gibi aksine daha büyük bir felakete yol
açabileceğini görmüş olmalıydı. Nitekim kendisi de ‘Ben
bağımsızlık için değil, yozlaşan dinimizi düzeltmek için
geldim.’ Diyerek görev amacını bu konuyla
sınırlandırmıştır. Zaten 30 yaşında peygamberliğini ilan
eden Hz. İsa sadece üç yıl peygamberlik görevini
sürdürebilmiş ve 33 yaşındayken tarih sahnesinden
silinmiştir (MS 33). Bu tarihten 34 yıl sonra İsrailoğulları,
Roma’ya karşı başkaldırmış ve bunun karşılığında
şiddetle ezilmiş, cezalandırılmış, dünyanın her yerine
dağılacak şekilde sürgüne gönderilmişlerdir (MS 67).
İsrailoğulları'nın yeniden Filistin'e dönmeleri için 1900
sene geçmesi gerekecektir (1950ler). Bu talihsiz ulusun
başına gelenler bunlarla da kalmamış, İsrailoğulları 1492
yılında İspanya’da Beni Ahmer (Endülüs Emevi)
Devleti'nin yıkılmasından sonra bir sürgünle daha
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karşılaşmışlardır. Bu devlette yaşayan Yahudi dinine
mensup (Ladino/Sefarad/Serafim) Yahudileri o tarihte
padişah olan 2. Beyazıt'tan sığınma istemişler, Beyazıt
İspanya'ya gemi göndererek bu insanları Anadolu'ya
getirmiştir. Selanik, İstanbul, İzmir, Bursa gibi illere iskan
edilmişlerdir. Geri kalan İspanyol Yahudileri ise Avrupa
ülkelerine yayılmışlardır. Gelenlerin miktarı üç bin aile
kadardır. İspanyadan orta ve kuzey Avrupa'ya gidenler
ise 1940'ların Nazi Almanya'sı tarafından toplanarak
Temerküz Kamplarında topluca imha edilmişlerdir. Bu
talihsiz insanların sayısı beş milyondan fazladır.
Şimdi konumuza dönelim. Tarihsel görev sırası Hz.
Muhammed'e gelmişti. Onu çok ciddi problemler,
zorluklar bekliyordu. Medine'ye üç günlük mesafede
Kuba köyü denilen yerde, üç gün kalarak neler
yapacağını planlamıştı. Ardından bir CUMA günü
MEDİNE 'ye girdi. Hz. Muhammed Medine'de sırası ile
ilk şu işleri yapmıştır:
1- Medine'nin YESRİB olan adını MEDİNETÜ'L
MÜNEVVERE (bilge şehir) olarak değiştirdi (nedeni
ilerleyen bölümlerde açıklanacaktır). Yesrib, serap
kelimesi ile aynı köktendir; hayal, hayalet, hortlak gibi bir
anlam içerdiğini değerlendiriyoruz.
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2- Medineli iki yetim çocuktan, parasını kendi
servetinden ödeyerek bugünkü Mescid-i Nebevi'nin
bulunduğu araziyi satın aldı.
3- Buraya bir bina yapılmasını emretti. Bina derken, üstü
kapalı bir bina anlaşılmasın, bu sadece duvarlarla
bölünmüş bir yapı idi. Tıpkı ilk Kabe gibi. Mescid-i
Nebevi'nin bugünkü şekli Yavuz Sultan Selim zamanında
yapılmıştır.
4- Binanın yan tarafına SUFFA denilen bölümler inşa
ettirdi. Suffa, onun kuracağı devlette görev vereceği
kadronun eğitildiği yerdi. Yani ENDERUN / HARBİYE /
MÜLKİYE / MALİYE / ADLİYE. Ayrıca çocuklara okuma
yazma kursu açtı. Okuma bilenlerle (Kur'an katipleri ile)
Kur'an-ı Kerim'i çoğaltmaya başladı. o dönemde matbaa
olmadığı için kitap basım ile çoğaltılamıyordu.
Aslında Mescid-i Nebevi Meclisi Nebevi'dir yani aydınlar,
elitler meclisi. Burası devletin yönetim merkezi idi.
Sahabelerle burada toplanılıp kararlar alınıyordu.
SAHABE görevi sahiplenen, misyoner, memur demektir.
5- Ensar'dan bir sahabeyi şehremini yani belediye reisi
yaptı. Kendisine verdiği emir çok ilginçtir: "Sen şimdi
Medine'ye bir belediye teşkilatı kur, bunun için eleman
temin et, ancak onlara ücret tayin ederken dikkatli ol.
Öyle ücret ver ki kendilerini ve ailelerini geçindirebilsin,
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rüşvet almasınlar." Bu konuşmanın 6. yy.'da olması
dikkat çekicidir.
6- Medine yakınlarında bulunan hurma bahçelerinden
birini kendi parası ile Yahudi sahibinden satın aldı.
Medine'de yaşadığı süre boyunca sadece bu bahçenin
geliri ile kendisini ve ailesini geçindirdiği kaynaklarda
geçmektedir.
7- Bundan sonra da Mekke'den gelen muhacirleri (bu
insanların işleri, geçimleri, düzenleri bozulmuştu)
Ensar'dan ailelerle kardeşleştirdi. Her Medineli aile ile bir
Mekkeli aileyi kardeş yaptı.
8- Güçlü bir ordu kurmaya çalıştı. Kur'an-ı Kerim'de Enfal
Suresi 60. Ayette bunu söylemekteydi:
ENFAL SURESİ 60. Ayet: Onlara karşı gücünüzün yettiği
kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın. Bununla Allah
düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunun dışında, sizin
bilmeyip Allah'ın bildiği diğer (düşmanları) korkutup
caydırasınız. Allah yolunda her ne infak ederseniz, size
eksiksiz olarak ödenir ve siz haksızlığa uğramazsınız.
Hz. Muhammed, bu çabaları sonucu nasıl bir devlet
kurmuştu? Bu devlet tipik bir Arap Emirliği miydi? Hz.
Davut'un kurduğu İsrail Devletinin bir kopyası mıydı?
Cevaplayalım.
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Hz. Muhammed tarihin ilk çağdaş örnek devletini
kurmuştu. Bu EFLATUN'un (Platon) İDEAL DEVLET
MODELİ idi. Parlamenter demokratik bir cumhuriyetti. O
güne kadar böyle bir devlet (Yunan Atina şehir devleti)
kurulmamıştı. Zaten Kur'an da bunu emrediyordu. Nasıl
mı?
Ayetlere bakalım:
ŞURA SURESİ 38, 39. Ayetler:
Rablerine icabet edenler, namazı dosdoğru kılanlar, işleri
kendi aralarında şura ile olanlar ve kendilerine rızık
olarak verdiklerimizden infak edenler ve haklarına
tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlar, Allah
katında daha hayırlıdırlar.
(MECLİS)
ENAM SURESİ 116. Ayet:
Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni
Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna
uyarlar ve onlar ancak "zan ve tahminle yalan söylerler."
(Çoğunlukçu değil çoğulcu olunuz demektir, ÇOĞULCU
DEMOKRASİ)
NEML SURESİ 32. Ayet:
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Dedi ki: "Ey önde gelenler, bu işimde bana görüş belirtin,
siz (her şeye) şahitlik etmedikçe, ben hiç bir işte kesin
(karar veren biri) değilim."
(MECLİS)
Yani "Parlamenter Demokratik" bir devlet kastedilmiştir.
Bu devletin yapısı Platonun Devlet kitabında
açıklanmıştır. Burada fazla ayrıntıya girilmeyecektir.
Hz. Muhammed'in 23 yılda kurduğu ve 2 milyon km2
büyüklüğündeki devleti ondan sonra gelen dört halife
tarafından sürdürülmüş, büyütülmüş ve güçlendirilmiş
ancak bu dönem kendisinden sonra sadece 30 yıl
sürmüştür. Şöyle ki;
Hz. Ebubekir 632-634_2 yıl
Hz. Ömer

634-644_10 yıl

Hz. Osman

644-656_12 yıl

Hz. Ali

656-661_6 yıl

Hz. Muhammed BANİ'dir yani devleti kurmuştur. Ondan
sonra gelen halefleri yani halifeler (halife, ölenin yerine
geçen demektir) mecliste oyla seçilmişlerdir. Bu
durumda demokratik cumhuriyetin ilk
cumhurbaşkanlarıdır. Beşinci Halife olan Muaviye ki Ebu
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Süfya'nın iki oğlundan ikincisidir, hile ile iktidarı gasp
etmiş, 40 yaşındaki MEDİNE İSLAM DEVLETİ 'ni
(PLATONUN İDEAL DEVLET MODELİNİ) mutlak
monarşiye çevirmiş, kendisi de emir olmuştur.
Nitekim Hz. Muhammed'in de bu konuda kaygısı vardı.
"30 yıl sonra dinimi tahrif edecekler" diyordu. Muaviye
sadece İslam dinini değil, İslam devletini de tahrif ve
tahrip etmiş, hatta tahnit etmişti.
Bugün İslam devletleri içinde, Medine İslam Devleti'nin
aynısı olan bir tek devlet yaşamaktadır. O da Hz.
Muhammed'i en doğru şekilde anlamış ve yolundan
gitmiş olan MUSTAFA KEMAL'in kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti'dir. Bugün halkı İslam olan ülkelerin hiç biri
(belki Mısır) Medine İslam Devleti değildir. Arap baharı
ne getirecek, zaman gösterecektir. Bugün iç ve dış
düşmanların içini boşalttığı ve yıkmaya çalıştıkları
Türkiye Cumhuriyeti; Mustafa Kemal'in bize bıraktığı
Eflatun (Platon) devletinin ta kendisidir. Ama bunu kaç
T.C. vatandaşı bilmektedir? Sahi siz biliyor muydunuz?
Fakat batılılar bilir çünkü onlar bunu Endülüs'te
öğrenmişlerdir. Batılılar, İslam'ı da laikliği de çağdaşlığı
da orada öğrendiler. İnsanın aklına ister istemez şu soru
geliyor: Acaba İspanya'da Ben-i Ahmer devleti yıkılırken
ve oradaki Yahudiler 2. Beyazıt'tan sığınma hakkı
isterlerken, 2. Beyazıt neden orada kalan İslam bilim
adamlarını da Osmanlı'ya getirmeyi düşünemedi? Orada
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TOLEDO, GIRNATA(GRANADA), KURTUBA ve hatta
Fas'ta bulunan FEZ üniversitelerinin bilim adamlarına
neden sahip çıkmadı? Düşünün ki Fez'de tarihin ilk
üniversitesi kurulmuştu. Kurtuba'da işgalden sonra bilim
merkezlerinde İspanyolların imha ettiği bilim kitaplarının
sayısı 600 bin idi. İskenderiye ve Bağdat
kütüphanelerinin yakılmasından sonra en büyük kültür
katliamı, kültür barbarlığı Kurtuba'da yaşandı. Fatih
Sultan Mehmet gibi, çağ açıp çağ kapatan dahi bir
padişahın oğlu bunu nasıl göremedi?
Tahta Beyazıt değil, Cem Sultan geçseydi, durum farklı
olur muydu, insan düşünmeden edemiyor. Osmanlı bir
kez daha çağ atlama şansını kaybetmiştir. Ancak bu
tarihi hatayı bir kişi çok iyi görmüştü. Tarih ders almak
içindi. İkinci Dünya Savaşı öncesi Hitler rejiminin Alman
üniversitelerinden kovduğu (Yahudi ya da anti-Nazi) bilim
adamlarını Türkiye'ye çağırarak onlardan İstanbul ve
Ankara Üniversitelerinin kurulması ve geliştirilmesi
yönünde azami istifade sağladı.
Onlar da bu ülkeyi ve bu vefalı milleti içtenlikle
benimseyip ülkemiz bilim hayatına büyük hizmetlerde
bulundular. Şükürler olsun. İşte bunun yolunu açan yüce
Mustafa KEMAL idi. Nur içinde yatsın. Senin gibi bir
adamı, bu millete hediye ettiği için Yüce Allaha şükürler
olsun.
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Bugün Mustafa KEMAL son NEBİ'dir (resul değil). Hz.
Muhammed'in manevi mirasçısıdır. Karanlıktaki İslam
aleminin son ışığıdır. İnanıyorum ki Hz. Muhammed,
cennette, böyle bir adamın eserini görüp, huzur içinde
oturuyordur.
Mekke ve Medine deyince aklımıza şunlar gelmelidir:
Mekke PANTEON'du, Medine PARTENON; Mekke
cahiliye idi, Medine ilim ve çağdaşlık; Mekke sömürü ve
kölelik idi, Medine hak, özgürlük ve adalet; Mekke
sefahat idi, Medine sefalete direniş; Mekke liberalizmdi,
Medine sosyal demokrasi; Mekke statüko idi, Medine
devrim; Mekke otokrasi ve oligarşi idi, Medine
demokrasi. Bunların arasında diyalektik bir karşıtlık
vardı. Bunu da bir diyalektik din yerle bir etti.
Hz. Muhammed Medine'de devletini kurarken ve
Mekke'ye karşı varlık mücadelesi verirken, bir çok
ikiyüzlülük, azim ve karar zafiyetleri, samimiyetsizlik,
aşırı beklenticilik hatta ihanet ile de karşılaştı. Buna basit
bir örnek verelim. Uhut savaşına girerken Mekkelilerin
3000, Medinelilerin 1000 askeri vardı. Daha savaşın
eşiğinde Hazrec kabilesinin reislerinden Abdullah bin
Ubey, kendisine bağlı 300 askerini seferden geri çekti.
Zaten 3'e 1 oranında askeri olan Hz. Muhammed'i
düşman ordusu karşınında 4'e 1 oranına düşürerek
mağlubiyet sebeplerinden birini yarattı. Savaşta talan için
yerini terk eden disiplinsiz askerlerin yarattığı savunma
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gediği ise ordunun arkadan kuşatılmasına sebep oldu.
Savaş panik içinde kaybedildi. Kendileriyle anlaşma
yapılan Yahudi kabilelerin de ikiyüzlü tutum ve
davranışları, bu mücadeleler sırasında, Hz. Muhammed'i
çok zor durumlara sokmuştur. Yani azim, irade
yetersizlikleri, beyata ihanet (ahde vefasızlık, Mekke ile
işbirliği), gibi çok olay yaşanmıştır.
Bu konular, Ahmet Cevdet Paşa'nın "Peygamber
Efendimiz" adlı eserinde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Bundan sonra Bedri, Uhut, Hendek, Benun-Nadir, Benül
Mustalik, Benü Kureyza, Hayber, Mekke'nin fethi,
huneyn ve Tebük savaşları gerçekleşmiştir. Bu konular
İslam tarihi ile ilgili kaynaklarda kapsamlı olarak
anlatılmaktadır. Mükemmel bir yönetici, komutan,
stratejist, liderdi. 23 yılda tüm Arabistan'ı birleştirmiş, 2
milyon km2'lik egemenlik alanı olan bir devlet bırakmıştır.
İslam, kendi tarihsel mecrası içerisinde, zamanımıza
kadar gelmiştir. Bizim için önem arz eden konular burada
bitmektedir. Ancak, İslam tarihinin Türk milli mücadelesi
üzerindeki etkilerine değinelim.
TÜRK MİLLİ MÜCADELESİ VE İSLAM:
Başlığı okuyan bir okuyucu ilk anda, "milli mücadelemiz
ile İslam arasında ne ilişki var, o sadece milli bir
mücadeledir" şeklinde düşünebilir. Ama gerçekte milli
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mücadele ile İslam tarihi arasında çok ciddi bir paralellik
vardır. Şimdi bunu açıklayalım:
1. Dünya Savaşı sonlarında, 30 Ekim 1918'de Mondros
Mütarekesi imzalanmıştı. Bu tarihten bir gün sonra
Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Orduları Grubu
Komutanlığına getirilmiş, Suriye'deki bu orduların
komutanı olan Alman Liman von Sanders paşanın
görevine son verilmişti. M. Kemal Paşa, Mondros
Mütarekesi hükümlerinin, kendi komutanlık bölgesinde
İngilizlerce tek yanlı uygulanmasına karşı çıktı. Bu
tutumu İstanbul Hükümetinde İngiliz yanlısı nazırları
rahatsız ettiğinden 1 Kasım 1918'de komutanlık görevine
son verildi ve İstanbul'a dönmesi emredildi. Paşa 13
Kasım'da İstanbul'a geldi.
Mustafa Kemal, işgal altında İstanbul'dan sık sık
arkadaşlarıyla görüşüyor, "Ülkeyi ve devleti içine düştüğü
bu durumdan nasıl kurtarabiliriz?" sorusuna cevap
arıyordu. Zaman içinde bu şehirde kalmakla hiçbir şey
yapılamayacağını anlamıştı. Ama nasıl Anadolu'ya
geçecekti? Bu soruya cevap ararken önüne bir fırsat
çıktı. Bu İngilizler'in Osmanlı Hükümetine olan bir
talepleri idi.
İngilizler, başta Doğu Karadeniz olmak üzere doğunun
silahsızlandırılmasının hızlandırılmasını istiyorlardı.
Böylece kendilerince, Anadolu'daki son huzursuzluklar
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(asayişsizlikler ya da daha açık ifade ile milli
mukavemetler) sona erecekti. Bu görevin M. Kemal'e
verilmesi sağlandı. İşte fırsat çıkmıştı. M. Kemal
İstanbul'dan ayrılmadan evvel en yakın arkadaşı Fethi
Bey'e (Fethi OKYAR) şunları söylemişti: "Hükümet ve
saray benim hakkımda derin bir gaflet içinde
bulunuyorlar." M. Kemal arkadaşına gizlice gerçek
amacını söylemiş oluyordu. Amacı; bağımsız, özgür,
çağdaş yeni bir devlet kurmaktı. Peki, bu devlet nasıl bir
devletti? Tabii ki Platon İdeal Devleti... Aslında M. kemal
tıpkı Hz. Muhammed gibi Hicret ediyordu. Kafasındaki
plan ise Hz. Muhammed'in planının aynısı idi. Yani İslam
tarihi ile Milli Mücadele birbirinden ilgisiz değil, birbirine
paralel iki tarihsel olayıdır. Mustafa Kemal Milli Mücadele
için yolunu belirlemişti.
İlk yapması gereken şey, Anadolu'daki milletinin beyatını
almaktı. Ancak bunu alabilecek miydi, alsa bile Hz.
Muhammed'in karşılaştığı ikiyüzlülük, ihanet, azim ve
irade eksikliği olacak mıydı? Millet yorgun, bezgin, yılgın
ve ümitsizdi. Ardı ardına kaybedilen savaşlar (Çanakkale
hariç) beklentileri tüketmişti. İşte bunun içindir ki Amasya
Tamimi'nin 4. cümlesi olan "Ulusun bağımsızlığını yine
ulusun azim ve iradesi kurtaracaktır" ifadesini tamime
ekliyordu. Amasya tamimi (22 Haziran 1919) Atatürk'ün
milletinden BEYAT talebidir. Bu beyatlar tıpkı AKABE
beyatları gibidir. Önce Erzurum Kongresinde ŞARKİ
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Anadolu halkının, Sivas kongresinde ise ŞARKİ ve
GARBİ Anadolu'nun ona BEYATI'dır. Böylece milletini
arkasına almış oluyordu. Bu eylemleri yerine doğrudan
ANKARA'ya gitmemesinin sebebi budur. Şimdi sıra
Ankara'ya gitmeye ve orada Mescid-i Nebeviyi açmaya
gelmişti, daha açık bir ifade ile MİLLET MECLİSİNİ.
Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'de Gazi Meclisini
açıyordu. Hem de bir cuma günü ve dualarla. Hz.
Muhammed de Medine'ye ve fetihte Mekke'ye CUMA
günü girmişti. Mustafa KEMAL İslam tarihini, Kur'an-ı
Kerimi ve Hz. Muhammed'in hayatı ile mücadelelerini
çok iyi araştırmış, alınacak dersleri almıştı. Hz.
Muhammed şunu söylüyordu: "tek millet ve tek din."
Bunun için öncelikle kuzey koridorunu hedef almıştı. Hz.
Muhammed'in MEKKE ile olan savaşlarında tehdit hep
Mekke'den gelmemişti. Bu savaşlar sırasında Medine
çevresinde ve daha kuzeyde yer alan Yahudi Arap kabile
ve toplulukları, Mekke ile işbirliği içerisinde olmuşlar ve
İslam'a güçlük çıkarmışlardı. Bunun için Hz.
Muhammed'in savaş ve gazalarına bakarsanız, öncelikle
kuzeye yönelik olduğu görürsünüz. Hudeybiye
Anlaşması'nı çok güzel değerlendiren peygamber,
kuzeyi hallettikten sonra (arkasını güvenceye aldıktan
sonra) Mekke'ye ve güneyine yönelmişti. Mekke'nin
fethinden sonra da Mekke gayrimüslimlere
yasaklanmıştı. Çünkü oradaki ticari gelirden en ziyade
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payı Yahudi ve Hıristiyan Arap aileler alıyordu. Onları
Sabiiler izliyordu.
Hz. Muhammed aslında Hıristiyan ve Yahudileri
Mekke'den çıkararak bir bakıma millileştirme yapıyordu.
Tıpkı Mustafa Kemal'in yaptığı gibi... Mustafa Kemal de
aynı mantıkla hareket ediyordu. Önce şark sorunlarının
çözümlenmesi gerekiyordu. Ağırlığını da bir yöne vermiş,
Yunan işgalini ikinci plana atmıştı. Ona da sıra gelecekti.
Nitekim doğuyu hallettikten sonra batıya kuvvet
kaydıracak ve problemi çözecekti. Savaştan sonra
Anadolu'da bulunan gayrimüslimlerin tehciri (mübadele)
aynen MEKKE ve MEDİNE'nin yasaklı şehir olmasına
benzer.
Ankara Medine olmuştu, Anadolu da Mekke. Yoksa
örneğin Karaman Hıristiyan Türklerinin dahi mübadeleye
sokulması ne ile açıklanabilirdi?
Anadolu Anadolulara, Türk milletine kalmalıydı, hem de
her anlamda. Mübadele ve millileştirme hep İslam
tarihine paraleldir. Bundan sonra ise Medine İslam
Devleti'ni, yeni adıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma
safhasına geçilmişti.
Bu aşamada çok hızlı bir şekilde devrimler yapılmıştı.
Platon devleti sonunda kurulmuştu. Bunu Türk halkı bu
boyutuyla bilmiyordu. LAİKLİK bile İslam'ı içine alan bir
kavramdır. Yoksa Atatürk SEKÜLER'liği alabilirdi. Bunu
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etik konusunda açıklamıştık. Bugün Türkiye
Cumhuriyeti'ne Dar-ül Harp diyen gafiller ve hainler,
bunları biliyorlar mı acaba? Bugün yeryüzünde tek DARÜL İSLAM ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yeni Medine
Ankara'dır, yeni Kabe Anıtkabir'dir. Son nebi (resul değil)
Mustafa Kemal'dir. Çünkü Mustafa Kemal Hz.
Muhammed'in manevi mirasçısıdır. Onun yolundan
gitmiş, onun kurduğu Medine İslam Devleti'nin (Platon
devleti) aynısını kurmuştur. bunu da en iyi bilen
batılılardır. Bugün batı dünyası Hz. Muhammed'in modeli
üzerine kurulmuştur. Batılılar bunu KURTUBA, TOLEDO,
GRANADA, SEVİLLA ve FEZ 'de Müslümanlardan
öğrendiler. Osmanlılar da uyuyordu.
Kabe'nin bir adı da BEYT-İ ATİK'tir. Bu kelime, bu binayı
inşa eden Hz. İbrahim'in (oğlu İsmail ile) sahip olduğu bir
unvandan gelmektedir. Bu unvan aslen İbranice olan
HANİF'tir. Hz. İbrahim Sümer'de putperestliğe karşı
çıkmıştı. Bu kelime onu tanımlar. Yani karşı çıkan,
yenilikçi, devrimci anlamlarındadır. Nitekim Kur'an-ı
Kerim'de de Hz. İbrahim için "O hanif bir peygamberdi"
ifadesi kullanılır. Bina; devrimciliğin sembolüdür. Yani
"kıyam ve direniş" in. Kıyam; soyguna, vurguna,
cehalete, sömürüye, çağ dışılığa, adaletsizliğe, esarete,
köleliğe karşı ayağa kalkmak, uyanmak demektir. Direniş
ise bunlara karşı mücadele etmek ve direnmektir. Bugün
İslam dünyasında bu mesajı taşıyan tek yapı vardır. O
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da ANITKABİR'dir. Kabe'yi ziyaret ve tavaf etmenin
gerçek anlamı budur. Bugün HAC farizası Mekke için
bitmiştir. Çünkü Kabe esirdir. Mekke artık Medine İslam
Devleti'nin gücüne değil, mutlak monarşik bir devlete
hizmet etmektedir. Kabe para basmaktadır. Üstelik bu
devlet; petrol, doğalgaz, uranyum ve altın yatakları
açısından dünyanın en zengin devletidir ve yaşayan tek
Medine İslam Devletinin (Türkiye Cumhuriyeti) yıkılması
için tertipler içindedir. Bugün gerçek İslam'a göre artık
haccın Türkiye'ye yapılması gerekir. Yeni Medine
Ankara'dır, Mekke tüm Anadolu'dur. Anıtkabir yeni
Kabe'dir ve Atatürk Hz. Muhammed'in tek ve son manevi
mirasçısıdır.
İstanbul Taksim'de GEZİ de toplanan o gençler, işte
bunları savunuyorlardı. Çağdaşlığı, bilimselliği,
özgürlüğü, bağımsızlık ve hümanizmayı... Onlar sadece
Mustafa Kemal'in değil, Hz. Muhammed'in de
askerleriydi. Peki, onlara gaz sıkan, gözlerine gaz
kapsülü atan, tazyikli ilaçlı su sıkan polislerimiz bunları
biliyorlar mıydı? O çocukların hepsi birer canlı Kabe
idiler. Ölenleri İslam şehidi, yaralananlar da gazi oldular.
Ey diyanet, sen bunları biliyorsun. Kırkın üstünde ilahiyat
fakülten, yüzlerce imam hatip okulun var. Bütçen birkaç
bakanlığın bütçeleri toplamından daha fazla... Bunları
benim değil senin açıklaman gerekmez miydi? Neden o
canlı Kabeler'in yanında yer almadın? Bütün bunları
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emekli bir albayın değil de, sizin anlatmanız gerekmiyor
muydu?
D. MANTIK
Mantık kelimesi, Yunanca LOJIK (LOGIKE) kelimesinin
Arapça karşılığıdır. Mantık "konuşma" anlamına gelen
NUTUK' tan türetilmiştir. Nutuk sözü ise eski Yunanca'da
hem konuşma (söz), hem de akıl anlamına gelen
LOGOS (LOGIKOS)'un karşılığıdır. Yani mantık,
Yunanca "LOGIKOS"; söz, akıl ve akıl yürütme, kısaca
"konuşma ve düşünme bilgisi" anlamında kullanılmıştır.
Mantık tüm bilimlerin genel yöntemidir. Mantık doğru
düşünmenin ve doğru akıl yürütmeleri yapmanın
şartlarını ve kurallarını koyan bir bilimdir. Arapça iman,
eman kelimeleri de aynı anlamı taşır. Eman kelimesinin
batı dillerine SEMANTİK olarak geçtiğini söylemiştik.
Mantığın kurucusu Yunanlı düşünür Aristo'dur (M.Ö.
384-322). İslam dinini anlamak için üç mantık modelini iyi
bilmek gerekir:
1. Aristo mantığı
2. Göreceli mantık (Rölatif mantık)
3. Diyalektik mantık
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1. ARİSTO MANTIĞI:
Aristo mantığı üç bölümden meydana gelir:
a. Düşünme ilkeleri
b. Kıyas
c. Doğruluk değeri
A. DÜŞÜNME İLKELERİ:
3+1 ilkeden oluşur. Bunlar:
-Özdeşlik
-Çelişmezlik
-Üçüncü halin imkansızlığı
-Yeter-sebep ilkeleridir. Kısaca açıklayalım:
ÖZDEŞLİK: Bir şey ne ise odur. Her şey kendisini
aynısıdır. Özdeşlik eşit ve benzerlik ile
karıştırılmamalıdır. özdeşli, ne eşitlik ne de benzerliktir.
Eşitlik benzerliğin bir sınır halidir. Benzerlik ve eşitlik
karşılaştırılan iki şey arasında olur. Oysa özdeş olan bir
ve aynı şeydir. Yani kendisi. Klasik mantıkta "A, A'dır"
şeklinde ifade edilir.
ÇELİŞMEZLİK: Bir şey hem kendisi hem de kendisinden
başka bir şey olamaz şeklinde tanımlanır. Böyle bir
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durumun ortaya çıkmasına ÇELİŞKİ denir. Çelişmezlik
ilkesi mantıkta "A, A olmayan değildir" şeklinde ifade
edilir.
ÜÇÜNCÜ HALİN İMKANSIZLIĞI: Düşünülebilen tüm
şeyler, çelişmezlik ilkesi gereğince düşünce evrenini "A"
ve "A olmayan" diye iki alana ayırmaktadır. Buradan yani
özdeşlik ve çelişmezlik ilkelerinden üçüncü bir ilke çıkar.
Bu ilke; bir şeyin değili ile kendisi arasında üçüncü bir
olanak yoktur ya da "A ile A değil arasında üçüncü bir şık
yoktur" biçiminde ifade edilebilir. Örneğin: Kalem ya
kırmızıdır ya da kırmızı değildir, denildiğinde "kırmızıdır"
bir durumu, "kırmızı değildir" ise kırmızı dışındaki tüm
durumları kapsar. bu ikisi dışında bir durum
düşünülemez. Bu ilke aynı zamanda göreceli mantık
modelinin de esasıdır. Mantıkta bu üç ilke şöyle ifade
edilir:
Özdeşlik: Bir önermenin doğruluk değeri anlamı
değişmediği sürece hep aynıdır.
Çelişmezlik: Bir önerme aynı zamanda ve aynı
koşullarda hem doğru hem yanlış olamaz.
Üçüncü halin imkansızlığı: Bir önerme ya doğrudur ya da
yanlıştır. İkisini arasında üçüncü bir hal yoktur.
Bu üç ilkeye bağlı olan mantığa İKİ DEĞERLİ (DOĞRUYANLIŞ) MANTIK denir.
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Bu arada ÖNERME nedir, onu da kısaca açıklayalım:
Önerme, iki veya ikiden fazla terimle yapılmış bir sözdür
veya bildirme tarzında bir cümle ile dile gelen DOĞRU
ya da YANLIŞ bir iddia veya hükümdür. Önerme; soru,
istek, temenni, dua ve emir cümlelerinden ayrıdır.
Örneğin;
-Şu kitabı masaya koy.
-Nereye gidiyorsun?
-Ah şu sınavı kazansam.
gibi cümleler önerme değildir.
-Ali çalışkandır.
-Ankara Türkiye'nin başkentidir.
-Veli zengindir.
gibi hüküm bildiren cümlelerdir. Önerme en basit şekliyle
bir özne, bir yüklem ve bir bağ ile oluşturulur.
-Köpek

hayvan

dır.

özne/süje/yüklenilen

nitelik/sıfat/yüklenen

bağ

Bu konuya girmemizin nedeni; mantıki düşünmenin
önermelerle yapılabilir olmasıdır. Dikkat ettiyseniz
önermenin tanımlanmasında, önermeye konu olan
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bilginin doğru veya yanlış olabileceği söylenmektedir.
İşte bu nedenle düşünme ilkelerine 4. bir ilkenin
eklenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu YETER-SEBEP
ilkesidir. Bu ilke normatif olan mantığın, zayıf tarafını
telafi etmeye yöneliktir. Zira mantıkta iki doğruluk ya da
tutarlılık vardır: Mantıki doğruluk ve bilgisel doğruluk.
Buna uyulmazsa mantıksal bir akıl yürütmeden bilgisel
doğruluğu olmayan sonuçlar da çıkabilir. Örneğin:
İnsan ölümlüdür. (1.Öncül)
A

B

Ali insandır.
C

(2. Öncül)

C=A

A

Ali ölümlüdür.
C

A=B

(çıkarım/tasım) C=B

B

Bu çıkarımda hem mantıksal hem de bilgisel tutarlılık
vardır.
İnsan ölümsüzdür. (1.Öncül)
A

B

Ali insandır.
C

A=B

(2. Öncül)

A
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C=A

Ali ölümsüzdür.
C

(çıkarım/tasım) C=B

B

Burada mantık (akıl) doğruluğu vardır ama bilgi
doğruluğu yoktur. Buna rağmen akıl yürütmede hata
yoktur. Kısaca önermelerin doğru olup olmaması Aristo
mantığını ilgilendirmez. Önemli olan mantık yoludur.
Onun için bu mantığa BİÇİMSEL (NORMATİF) MANTIK
denir.
YETER-SEBEP İLKESİ: LEIBNIZ tarafından, akıl
yürütme ilkelerine (3 ilke) sonradan eklenen yeter-sebep
ilkesi, önceki üç ilkeden özce farklıdır. Nitekim, diğer üç
ilke birbirlerine bağlı oldukları halde bunların yeter-sebep
ilkesi ile bağlantısı yoktur. Bu ilkede önemli olan yola
çıkarken önermenin doğruluğundan emin olmaktır.
Yeter-sebep ilkesi şu şekilde formüle edilmiştir: Her
şeyin bir var olma sebebi vardır. Sebep onun varlığını
meydana getiren kaynaktır ya da onun neden, niçin öyle
olduğunu açıklayan şeydir. Bu da bu kuralın mantıktan
ziyade bir varlık ilkesi olduğunu gösterir. yeter-sebep
ilkesi bir mantık ilkesi olarak ele alındığında ifade ettiği
anlam şudur: Bir yargı veya önermenin doğru olduğu,
sebepsiz iddia edilmemelidir. Çünkü bir yargı veya
önermenin doğruluğunun sebebi başka bir yargı veya
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önermedir. Örnek olarak; "bütün insanlar ölümlüdür"
önermesi "bu insan ölümlüdür" önermesini temellendirir,
yani onun sebebidir. Bu ilke özdeşlik ilkesi gibi hem
genel hem tümeldir. Bu bakımdan hem zihnin kendi
işleyişine, hem de zihne konu olan olay, olgu ve objektif
varlıklara uygulanabilir.
Yeter-sebep ilkesinden ikinci dereceden ilkeler çıkar.
Bunlar:
-Önce gelen, tayin eden sebep (sebeplilik ilkesi)
-Sonra gelen, gaye sebep (amaçlılık ilkesi)
Sebeplilik (Causality) ilkesinin dış varlıklara ve tabiat
olaylarına uygulanan kolu olarak şu şekilde ifade
edilebilir: "Her olayın bir sebebi vardır. Sebepsiz bir şey
olamaz. Aynı şartlar altında, aynı sebepler aynı sonuçları
meydana getirir." Örneğin;
"Demir ısınırsa genleşir."
"Bakır ısınırsa genleşir."
"Cıva ısınırsa genleşir."
"Çinko ısınırsa genleşir gibi."
Sebeplilik ilkesi karşımıza DETERMİNİZM ilkesini çıkarır.
Bilimsel anlamda determinizm, önceden görme demektir.
Bazı şartlar tam olarak bilindiğinde, bu şartların neticesi
97

önceden görülebilir (bilinir) demektir. Evrende ortaya
çıkan olaylar birbirlerine zorunlu olarak sebep-sonuç
bağıyla bağlıdır.
Amaçlılık (Finality/Utilization) ilkesi; "var olan her şeyin
bir amacı vardır, evrende hiç bir şey boş yere
yaratılmamıştır, bir şeyin amacı onun ulaşmak istediği
sonuç, genel bir ifadeyle varlık sebebidir" şeklinde
açıklanır. Örneğin; göz görmek, kulak duymak, el tutmak,
tohum bitki olmak için yaratılmıştır. Bu kural belki organik
dünya için tutarlı olabilir ama inorganik (ölü) dünya için
zayıf bir iddiadır. Bilim adamları bu ilkeye uzak dururlar.
Yağmur yağsın diye bulut oluşmaz, bulut oluştuğu için
yağmur yağar. Gene de organik dünya için geçerli
olabilir. Yoksa DARWIN, evrim kuramını nasıl
açıklayacaktı? Bilim daha çok rastlantısallığı önemser.
Akıl yürütme, özdeşten özdeşe geçerek düşüncenin
ilerlemesidir. Bir görüş, insanın, objeden bağımsız
çalışan, yani tecrübe dünyasının üzerinde kendi başına
işleyen bir akla sahip olduğunu ileri sürer. Bir diğer
görüşe göre ise, tecrübelerimizi birleştirerek iç
dünyamızda onların benzerliklerinden çıkardığımız
(analoji) aynılığı görürüz. Bunlardan ilkini savunan
görüşe RASYONALİZM (akılcılık) denir. Yapılan
düşünsel faaliyete; rasyonalize etme, aklileştirme, akla
uydurma, us'a vurum denir. İkinci görüş EMPİRİZM
(deneycilik)'dir. Bu mantıkla yapılan düşünsel faaliyete
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akıl yürütme, deneyleme, sorgulama, gözlemleme denir.
Aklileştirmede süje ile obje, olay, olgu arasında
duyumsal bağ yoktur. Bu bilgiye felsefi bilgi denir. Felsefi
bilgi olabilirliğin bilgisidir. Bu bilgiye sübjektif bilgi denir.
Empirizmde ise süje (özne), ile obje arasında duyum
bağı vardır (5 duyu). Bilgi tamamen objeden alınan
duyumlara, gözlemlere dayanır. Onun için bu bilgi doğru
ve bilimsel bilgidir. Bu bilgi objeye ait bilgi olduğundan
objektif bilgi olarak tanımlanır.
Aslında konuyu karışıkmış gibi gösteren şey, filozofların
varlık alemini tanımlaması ile ilgilidir. Bazı filozoflar iki
varlık aleminden bahsederler. İdeal varlık alemi
(düşünsel, manevi, metafizik ki doğrusu prote fiziktir) ve
fiziki varlık alemi. Varlık alemini bu ikisinin toplamı olarak
gösterirler. Akli düşünce ile empirist düşünce farkı da
buradan çıkar. Empiristler sadece fiziki varlık alanı ile
ilgili yorum yaparlar. Metafizik alanı kabul etmezler. Bu
görüşe felsefede pozitivizm denir. Bu fark eğitimdeki
farkı da yaratır. Pozitivistler (scholar) seküler eğitimi,
metafizikçiler skolastik eğitimi öngörürler. Türkiye'de her
iki eğitim Tevhid-i Tedrisat yasası ile, birbirinden ayrı
ama aynı kurum (MEB) tarafından icra edilir.
Kur'an-ı Kerim'de düşünme ilkelerine çok güzel bir örnek
teşkil eden bir sure vardır: İhlas Suresi. Bakınız:
(1) "Allah, Ehad'dır: vardır (exist), tektir."
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(2) "Allah, Samed'dir: ulu, daimdir (ezeli ve ebedi)."
(3) "Allah, doğurmadı ve doğurulmadı."
(4) "Allahın, dengi ve benzeri yoktur."
Burada:
1. ve 2. Ayetler özdeşlik ilkesine (kendisi)
3. Ayet çelişmezlik ilkesine
4. Ayet üçüncü halin imkansızlığı ilkesine uyar.
B. KIYAS (AKIL YÜRÜTME):
Çeşitli yargılardan sonuç çıkarma işlemine akıl yürütme
denir. Yargı taşıyan cümleler ÖNERME, yapılan akıl
yürütme ÇIKARIM adını alır. Kıyas 3 çeşittir:
-Dedüksiyon (tümdengelim)
-Endüksiyon (tümevarım)
-Analoji (benzerlik çıkarma)
DEDÜKSİYON: Zihnin tümel ve genel bir önermeden
tikel veya tekil bir önermeye geçiş suretiyle yapılan akıl
yürütmedir. Tümden gelimin prensibi; "bütün için doğru
olan parçaları için doğrudur" mantığıdır.
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Örnek:
"Bütün kuşlar uçar." (1. öncül)
"Karga bir kuştur."

(2. öncül)

"Karga da uçar."

(sonuç)

Bilim adamları bu mantık %100 doğru bir çıkarım verdiği
halde, "Bu yöntem bilinenin tekrarından ibarettir, bize
yeni bir bilgi kazandırmaz. Üstelik 1. öncül dedüksiyonla
elde edilemez, endüksiyonla veya analojiyle elde
edilebilir" derler.
ENDÜKSİYON: Zihnin tikelden tümele, tekilden çoğula,
sonuçlardan sebeplere, olaylardan kanunlara geçiş
suretiyle yaptığı akıl yürütmedir. Dedüksiyonun karşıtıdır.
Bilim adamları her zaman kesin doğruya erişmese de bu
modeli tercih ederler.
Örnek:
"Demir ısınırsa genleşir." (gözlemledim)
"Bakır ısınırsa genleşir." (gözlemledim)
"Gümüş ısınırsa genleşir." (gözlemledim)
"O halde bütün madenler ısınırsa genleşir." (YASA)
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ANALOJİ (BENZERLİK): Bir çıkarım veya akıl yürütme
olarak, iki şey veya olay arasındaki benzerliğe
dayanarak, bunlardan birisi hakkında verilen bir hükmü
diğeri hakkında da vermektir. Analoji zihnin özelden
özele bir yürüyüşüdür. Analojide kesinlik yoktur. Olası
(muhtemel) doğruluk geçerlidir. Ortak özelliklerin
sayısının artması sadece doğruluk ihtimalini yükseltir.
Örnek:
"Yerin atmosferi vardır ve üzerinde canlılar yaşar."
"Mars'ın da atmosferi vardır."
"O halde Marsta da canlılar olabilir."
2. GÖRECELİ MANTIK (RÖLATİF MANTIK):
Bu mantık modeli, mantık ilkelerinden çelişmezlik
ilkesinden çıkar. Düşünülebilen tüm şeyler çelişmezlik
ilkesi gereği düşünme evrenin A ve A olmayan diye iki
alana ayırmaktadır. Bir şeyin değili ile kendisi arasında 3.
bir olanak olamaz. Örneğin;
"Araba kırmızıdır"
"Araba kırmızı değildir"

gibi.

Bu önermelerden birincisi iki değerli mantık gereği
(doğru/yanlış) YANLIŞ ise 2. önerme (karşıt önerme)
DOĞRU doğruluk değeri taşır. Çünkü başka doğruluk
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seçeneği yoktur. Buna mantıkta US'a VURUM denir. Bu
durumda
"Araba kırmızı değildir"
önermesini destekleyen her hüküm DOĞRU doğruluk
değeri taşıyacaktır. Şöyle ki:
"Bana göre; araba yeşildir."
"Sana göre; araba mavidir."
"Ali'ye göre; araba sarıdır."
"Veli'ye göre; araba siyahtır."
"Hasan'a göre; araba beyazdır."
Bu çıkarımların hepsi DOĞRU doğruluk değeri taşır fakat
bu önermelerin hiç birisi kesin değildir, doğruluk olasılığı
içerir. Bu mantık özneye ait (kişisel kanaat) olduğu için
öznel (sübjektif) bilgi üretir. Felsefenin temel mantığı da
budur. Objektif değildir, duyum ve gözlemden değil, us'a
vurumdan çıkarılmıştır. Us'a vurumun diğer karşılıkları
akla uydurma, aklileştirme, rasyonalize etmedir. Bu
mantık modeli BİLGİ DOĞUŞTAN İNSANDA
MEVCUTTUR felsefi anlayışının ürettiği mantık
modelidir. Bu modelde süje (özne) mantık yürütür. Şu
halde bu mantığa SÜBJEKTİF MANTIK diyebiliriz.
İNSANDA BİLGİ YOKTUR, BİLGİ DIŞARIDAN
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(nesnelerden/olay, olgu, oluşumlardan) KAZANILIR
diyen diğer felsefi görüş ise diğer mantık modeli olan
OBJEKTİF MANTIĞI temsil eder. Onun için GÖRECELİ
MANTIK ile elde edilen bilgiye SOFİ, nesnel mantık ile
elde edilen bilgiye LOJİ denir. Göreceli mantıkta birçok
çıkarımda bulunulabildiğinden felsefe bize "AKLIN yolu
bindir" der (bir değil). Ama BİLİM'in yolu birdir. Bunun
için İslam seçimde aklı, çözümde ise bilimi kullanır. Bu
yeri geldiğinde açıklanacaktır. Atatürk'ün "Hayatta en
hakiki mürşit bilimdir" sözü onun, İslam'a da ne kadar
güçlü vakıf olduğunu göstermiyor mu?
3. DİYALEKTİK MANTIK:
İslam'ı anlamak için bilinmesi zorunlu olan üçüncü
mantık modelidir. Bu mantık ilk kez Fransız filozof
DEKART tarafından dile getirilmiş bir modeldir, şöyle
özetlenebilir: Her şey kendi karşıtı ile birlikte bulunur. Bu
karşıtlar birbirine eşit ve bağımsızdırlar. Örneğin;
İYİ-KÖTÜ (HUY)
ZENGİN-FAKİR (PARA)
SICAK-SOĞUK (SICAKLIK)
DOĞU-BATI

(YÖN)

KADIN-ERKEK (CİNSİYET)
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gibi.

Bu mantığa; İKİCİ, DÜALİST, TEVHİDİ, MESANİ,
STEREO, DİYALEKTİK, KEBRİ ve CEBRİ mantık
isimleri verilir, verilebilir.
Buraya kadar İslam dinini anlamak için gerekli mantık
modelleri, elden geldiğince özetlenerek verilmiştir. İslam'ı
anlamak için iyi bir mantık ve felsefe altyapısına sahip
olmak gerektiğini önemle belirterek bu bölümü
sonlandıralım.
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E. İSLAM DİNİ TERMİNOLOJİSİ
İslam dininin terminolojisi çok geniştir. Koca bir sözlük
oluşturur. Bizim bunların hepsini vermemiz hem gereksiz
hem de olanaksızdır. Ama en azından bilinmesi elzem
olan bazı kelimeleri açıklayalım:
İSLAM: Dinimizin adı. S-L-M harflerinden üretilmiştir.
MÜSLİM / MÜSLÜMAN: İslam olan.
GAYRİMÜSLİM: Müslüman olmayan.
S-L-M harflerinden çıkan diğer üç kelime İslam'ın
niteliğini bilmek açısından önemlidir. Bunlar:
SELAM: Barış
SELİM: Uzlaşı, mutabakat, şeriye
SALİM: Güvenlik, selamet, esenlik
Demek ki İslam; barış, huzur ve güvenlik sağlayan din
demektir.
ALLAH: Arapça EL İLAH kelimesinin birleştirilerek
okunan şeklidir. Kelimenin aslı İbranice ELOAH'tır.
ELOAH'ın çoğulu ELOHİM'dir. ELOAH Allah şeklini
almıştır. Yahudilikten İslam'a geçen kişiler ALLAH'ı
ALAH, ELOHİM'i ALAHIM şeklinde kullanırlar. Bizler,
ALLAH - ALLAHIM deriz.
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ALLAH RAHMAN ve RAHİMDİR: Rahman ve Rahim iki
tanrının adıdır. Yani ALLAH bu iki tanrının beraberliğine
verdiğimiz isimdir. İbranicede ELOAH kelimesidir.
Rahman ve Rahim'in her birine karşılık gelen kelimedir.
Yani tanrıdır. ELOHİM ise ALLAH karşılığı olarak
kullanılır.
ALLAH'ın iki işlevi vardır: Söylemi ve eylemi. Kur'an'da
bu "Allah hüküm ve hikmet sahibidir" ayeti ile ifade edilir.
AYETULLAH: Allahın söylemine denir.
Ayet-ül Rahman ve
Ayet-ül Rahim 'dir.
Yani, Rahmanın söylemi ve Rahim'in söylemi.
Ancak Kur'an-ı Kerim'de Rahman ve Rahim tek ağızdan
konuşur. Yani sureler ve bunları oluşturan ayetler
Rahman ve Rahmin ortak sözleridir.
Ayet kelimesi söylem anlamına geldiği gibi bazı
cümlelerde iz / belirti / emare / delil / eylem anlamlarına
da gelebilir.
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM: Bu cümle, "Esirgeyen
bağışlayan Allah'ın adıyla" şeklinde tercüme edilmiştir.
Rahman ve Rahim olan iki tanrı adı sıfat olarak
kullanılmıştır fakat bu hatadır. Aslında bu cümleyi,
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Cebrail; "Rahman ile Rahim olan ALLAH'ın adına
konuşuyorum, Onların sözlerini dile getiriyorum, kendi
sözlerimi değil" anlamında kullanmaktadır. Bu cümle,
ardından gelen ayetlerin ALLAH'a ait olduğunu
onaylamakta, ALLAH kelamı olduğunu vurgulamaktadır.
Adeta sözlü bir imzadır.
SÜNNETULLAH: Allah'ın eylemine verdiğimiz isimdir.
Sünnetullah;
SÜNNET-ÜL RAHMAN Rahman'ın eylemi
SÜNNET-ÜL RAHİM Rahim'in eylemi
olarak ikiye ayrılır.
İslam'da Rahman ve Rahim'in söylemleri ortak olduğu
halde eylemleri farklıdır.
RAHMAN: Metafizik eylemlerin sahibidir. Cennet,
cehennem, ruh, melek, cin kelimeleri ile ifade edilen
metafizik varlıkların yaratıcısıdır. Rahman'ın bu niteliği
FITR fiili ile ifade edilir. Fıtr, metafizik anlamda yaratmak
demektir. Onun için Rahman'ın diğer adı FATIR,
yarattıklarına MEFATIR, yaratma özelliğine ise FITR
denir. Yaratılış kelimesi karşılığı ise FITRAT'tır. Biz
FITRAT kelimesini ruhsal özellik anlamında da kullanırız.
Bu kelimenin eş anlamlısı da FITRİ'dir.
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RAHİM: İbranice İB-RAHİM 'den gelir. Rahim'in Arapça
karşılığı HALİK'tir. Halk fiilinden gelir. Fiziki anlamda
yaratma anlamındadır. HALİK yaratan, MAHLUK
yaratılan, HİLKAT yaratma eylemi ve yaratılış
anlamlarındadır. Pozitif varlık aleminin yaratıcısı
RAHİM'dir. Kur'an'da yer alan:
"ALLAH alemlerin rabbidir" ayeti de bunu açıklar. Burada
sözü edilen alemler metafizik ve fizik alemler olarak iki
alemdir. Alem kelimesi ise varlığı tanımlamakta
kullanılan "kaplamı (kapsam değil, şumul, extention) en
geniş" terimdir.
ALLAH
RAHMAN

RAHİM

METAFİZİK
(PROTE FİZİK)
ALEM

FİZİKİ
ALEM

ALEMLER

HİKMET: Rahman ve Rahim'in eylemlerinin birlikte
tanımlanmasıdır. Örneğin; Rahmanın ruhu, Rahim'in
bedeni yaratması bir hikmettir. Çünkü burada bir
metafizik, bir de fiziki eylem söz konusudur.
SURE: Kur'an'da yer alan makalelerdir. Ayetlerden
meydana gelirler. Sayıları 114'tür. Kur'an 30 Fasikül
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(cüz), 114 sure ve 6600 (yaklaşık) ayetten meydana
gelir. Ayetlerin gelişi 23 yıl sürmüştür. Bazen seri olarak
(aynı sureye ait), bazen paralel (birkaç sureye ait değişik
sayıda), bazen tek tek indirilmiştir. Surelerin ayet sayıları
farklı olduğu gibi aynı surede farklı konularda ayet
bulunabilmektedir (tüm sureler konu yönünden homojen
değildir). Surelerin yarısı Mekke'de (11 yılda), yarısı
Medine'de (12 yılda) gelmiştir. Aynı surede hem Mekke
hem de Medine'de gelmiş ayetler olabilir.
ESMA-ÜL HÜSNA: Allah'a atfedilmiş sıfattan üretilmiş
isimlerdir. 99 adettir. Bunlar 2x49+1 olarak sayılmalıdır.
Bu isimlerin 49 çifti karşıt kelime çiftleri olup (mesani) bir
adedi ise EKBER'dir. Ekber'in mesanisi olamaz zaten
tevhid mantığına uymaz. Ekber esasen tevhidi yapı
demektir.
Allah birlikteliğini (birliğini değil), beraberliğini oluşturan
iki tanrıya (rahman ve rahim) MAHDUT İLAH denir. Yani
Allah'ın yapısı çift çekirdek (dual core)'dur.
Kur'an'da yer alan ayetler ikiye ayrılır:
-Muhkem Ayetler
-Müteşabih Ayetler
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MUHKEM AYETLER: Bunlar anlamları açık cümlelerdir.
Hiç bir yorum gerektirmeden kolayca anlaşılabilir:
Çalmayınız, öldürmeyiniz gibi.
MÜTEŞABİH AYETLER: Teşbih ile (sembolik) ifade
edilmiş cümlelerdir. Kur'an-ı Kerim'in %75'i bu tür
cümlelerden oluşur. Bu da Kur'an'ın anlaşılmasını
zorlaştıran en önemli konulardan biridir. Diğeri ise
surelerin heterojen olmasıdır. Bunları çözebilmek için
hem dinsel terminolojiyi bilmek, hem İslam ve dinler
tarihini bilmek, hem mantık bilmek hem de felsefi
altyapıya sahip olmak gerekir. İslam alimleri Kur'an-ı
Kerim'i tefsir ederken, çoğunlukla endüksiyon
(tümevarım) yöntemini kullanırlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim
bir bilim kitabı değildir. Kur'an'ın anlaşılmasında en etkili
yol dedüksiyon (tümdengelim) yöntemidir. Ayrıca
analojiye (benzetim) de başvurulur. Bu yöntemi daha çok
müfessirler (tefsir eden, yorumlayan) kullanılır. Bu
yöntem yararlı olduğu gibi zararlı da olabilir. Zira
müfessirler, bu yöntemi genellikle Yahudi ve Hıristiyan
ilahiyatına göre yapmaktadırlar. O dinlerdeki yanlış bir
açıklama, sanki o bilgi doğruymuş gibi kullanılmakta,
böylece o dinlerdeki bir yanlış Kur'an-ı Kerim'e
taşınabilmektedir. Buna yönetim biliminde HALO / HALE
hatası denir.
Ayetlerin doğru açıklanmasına hizmet eden bir diğer
teknik ise, ayetlerin geliş nedenidir. Ayetler bu açıdan:
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-Proaktif Ayetler
-Reaktif Ayetler
olarak ikiye ayrılır.
PROAKTİF AYETLER: Yaşanmış bir olaya, söylenmiş
bir söze, takınılmış bir tavra, herhangi bir eyleme
nedensel olarak bağlı olmaksızın gelen ayetlerdir.
Örneğin; çalmayınız, öldürmeyiniz gibi.
REAKTİF AYETLER: Yaşanmış bir olay, söylenmiş bir
söz, takınılmış bir tavır, herhangi bir eyleme nedensellik
bağı ile bağlı olarak gelen ayetlerdir. Yani reaksiyon
(tepki) ayetleridir. Olayla ayet arasında ilişki kurmadan
ayeti doğru anlamak her zaman mümkün değildir.
Reaktif ayetlere bir örnek verelim:
ANKEBUT SURESİ 48. Ayet:
"Sen bundan önce herhangi bir kitap okuyan / okuyor
değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun. Öyle olsaydı,
yanlışa, batıla uyanlar kuşkulanabilirlerdi."
İslam ilahiyatçıları bu ayetteki "ümmi" kelimesini okuma
yazma bilmeyen, cahil anlamında yorumlamışlardır ve
Hz. Muhammed'in cahil olduğuna hükmetmişlerdir.
Halbuki Hz. Muhammed Mekke'nin en büyük aristokrat
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ailelerinden birinin ferdi olup, zamanına göre okumayazma bilen, görgülü, bilgili ve kültürlü, seçkin
bireylerinden biri idi. "İşi ehline teslim ediniz" diyen Allah,
peygamberlik gibi çok zor bir görevi cahil bir insana
emanet edebilir miydi? Bu Allah'ın kendisi ile çelişmesi
olmaz mıydı? Yukarıdaki açıklamanın ışığında bu ayeti
şimdi de biz yorumlayalım:
Allah bu ayette, "Sen daha önce tevhid dinlerine ait
kitaplardan (Tevrat, Zebur, İncil) hiç birini okumamıştın.
Dolayısı ile o kitaplardan intihal (alıntı) yapmadın. Ne
Kur'an-ı Kerim bir intihal eserdir, ne de sen intihalcisin."
demek istemektedir. Tam ve doğru açıklaması budur.
SEVAP: Tasvip kelimesinin köküdür. Onaylanan, doğru
davranış demektir. Kelime Arapça'dır. Yani sevap
kelimesi BONUS anlamına gelmez.
GÜNAH: Tasvip edilmeyen, hatalı davranış demektir.
Kelime Farsça'dan gelmektedir.
SALİH AMEL: İlahiyatçılar bu kalıbı iyilik etmek şeklinde
açıklamışlardır. Bu açıklama külliyen yanlıştır. Bu kalıp
neredeyse İslam davranışının kalbidir. Bu kalıbı
anlamadan İslami bir yaşam sürmek mümkün değildir
çünkü İslam, günde 24 saat, haftada 7 gün, yılda 365
gün yaşanan bir yaşam modeli ve dünya görüşüdür. Bu
kalıbın gerçek anlamı şudur: BASİRETLİ / BİLİNÇLİ
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DAVRANIŞ TEKNİĞİ. Bu terim ilerleyen bölümlerde
daha ayrıntılı açıklanacaktır.
İHLAS: İhlas kelimesini asıl anlamı "işin esası" demektir.
Halis kelimesinden gelir. İhlas, imanda samimiyet, bilinç,
içten gelen kabul (fikir) anlamına gelir. Fikren İslam'ı
kabul etmektir.
TAKVA: İhlasa uygun davranmaktır. Özde içtenlik ve
uyum demektir.
İhlas sözde İslam olmak, takva özde İslam olmak
demektir. İhlas teori, takva pratik demektir.
Bu bölümü yazmamızın sebebi, tefsirlerde birçok hatalar
yapıldığını ifade etmektir. Kur'an-ı Kerim mükemmel bir
kitaptır. Son derece sağlam bir mantıksal yapısı vardır.
Ancak meal ve tefsirlerde öylesine ciddi hatalar
yapılmıştır ki, kitabın anlam bütünlüğü bozulmuş ve
anlaşılması zor bir hale sokulmuştur. Aslında Kur'an-ı
Kerim, insanlığın tüm düşünsel birikimini (hazinesini)
içerisinde toplayan harika bir kitaptır.
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3. İSLAM DİNİNİN MANTIKSAL YAPISI
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İslam dinini anlamak İslam'ı dört katmanda incelemekle
mümkündür. Bu katmanlar:
A. İSLAM'DA ALLAH KAVRAMI
B. İSLAM'DA DİN KAVRAMI
C. İSLAM'DA DÜNYA GÖRÜŞÜ KAVRAMI
D. İSLAM'DA TAHRİFAT
biçimindedir. Şimdi bunları sırasıyla açıklayalım.
A. İSLAM'DA ALLAH KAVRAMI
İslam'da ALLAH 'ı tanımlayan birçok ayet mevcuttur.
Bunların bir kısmı Aristo mantığına göre yapılmıştır.
İHLAS Suresi buna örnektir. Bazı ayetlerde tevhid
mantığına göre tanımlamalar yapılmıştır. Örneğin Allah-ü
Ekber veya Allah hüküm ve hikmet sahibidir gibi. Bazı
ayetlerde açık, bazı ayetlerde kapalı (müteşabih)
tanımlamalar da mevcuttur.
Bizim burada değineceğimiz açıklama onun tevhidi
yönünü ortaya çıkarmaktadır. Tevhid mantığını
tanımlarken, bu mantığın; tevhidi, mesani, diyalektik,
düalist, ikici, stereo, kebir ve cebir mantığı olarak
isimlendirildiğini (isimlendirilebileceğini) belirtmiştik.
Bu konuya girmeden önce aşağıdaki üç şekle bakmanızı
istiyoruz. Bunlar neyi sembolize eder?
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Şimdi, ilk şeklin Yahudiliğin sembolü olan DAVUT yıldızı
olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi? Evet bu şekil
Yahudiliği sembolize eden DAVUT yıldızıdır. Birbirinin
içinde ve birbirine ters yönde iki üçgenden meydana
gelmiştir. Birinci üçgen; iyilik etmek insanı ALLAH'a
yaklaştırır, ikinci üçgen ise kötülük etmek insanı
ALLAH'tan uzaklaştırır demektir.
2. Şekil bildiğimiz HAÇ'tır. Haç Hıristiyanlığın
sembolüdür ve Hz. İsa'nın idam edildiği çarmıh olarak
bilinir.
3. Şekil ise HİLAL diye bildiğimiz şekildir ve İslam'ın
sembolüdür.
Peki, bu öğreti doğru mudur? Açıklayalım:
1. şekil için söylenecek fazla bir şey yoktur. Peki 2. ve 3.
şekiller? Sıkı durun: 2. şekil İsa'nın idam edildiği HAÇ
değildir. Asıl anlamı şudur:

117

Bu şekil, bizim CEBİR dersinde öğrendiğimiz
KOORDİNAT çizgileridir. Birbirine dik iki çizgiden X
APSİS, Y ise ORDİNAT diye isimlendirilir. Bu iki çizgi bir
alanı (yüzey) dört eşit parçaya böler. Bu dört bölüm
şekilde gösterildiği gibi (+) ve (-) işaretleri ile tanımlanır
ve her bir bölüm birbirine eşit alanlardır, bu bölümler
birbirinden bağımsızdır. Yani
A=B=C=D

ya da

I-BI = I+AI = I+CI = I-DI 'dir.
Buradaki dikey sınır çizgileri A,B,C,D alanlarının
işaretlerini iptal eder. Yani mutlak değerleri gösterir. İşte
her gün beş vakit namaza bizi davet eden sesli çağrının
ilk ayeti olan" Allahu Ekber" ayeti bu şekilden çıkar.
Müslümanlar bu ayeti, Allah yücedir, şeklinde tercüme
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etmişlerdir. Bu hem eksik hem de yanlış bir
tanımlamadır. Bu ayetin gerçek anlamı; "ALLAH
DİYALEKTİK (TEVHİDİ/DÜALİST) YÜCELİKTİR"
demektir. Eğer Allah düalist (tevhidi) olmasaydı, bu ayet
yerinde şu ayet olacaktı: "Allah-ül Azim".

Azim, azam, azami, azamet kelimeleri aynı kökten gelir.
Burada azim, yüce anlamındadır. Bu kelime monolitik bir
büyüklüğü ifade ederken, ekber, kebir olan anlamını taşır
ve kebir; mesani, düalist bir büyüklüktür. Mesani karşıtlık
anlamındadır. Kebir kelimesi klasik muhasebe
sisteminde yer alan temel (ilk) defterde de kullanılır
(defter-i kebir). Bu kelime büyük defter olarak tercüme
edilmiştir. Halbuki doğrusu düalist defter demektir.
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Muhasebe ile ilgilenenler bilirler, çift sayfalı defter
anlamını taşır. Muhasebe bilgileri karşılıklı iki sayfada
yer alır. Borçlar sol sayfada, alacaklar sağ sayfada ve
aynı konunun (paranın) iki karşıtını birlikte yansıtır.
Aynı tanım her kişi için Kur'an'da tanımlanan sağ ve sol
omuzdaki iki defter için de geçerlidir. Sol defter (günah,
borç), sağ defter (sevap, alacak) anlamındadır.
Arapça'da aynı konudaki karşıt kelimelerin yan yana
gelerek tanımlanmasına MESANİ anlatım denir.
İYİ-KÖTÜ (HUY)
ZENGİN-FAKİR (PARA)
SICAK-SOĞUK (ISI)
SİYAH-BEYAZ (RENK)
GECE-GÜNDÜZ (ZAMAN)

gibi.

Böylece karşımıza iki tanrı (mahdut, sınırlı ilah) kavramı
çıkar. Bunlara biz RAHMAN ve RAHİM diyoruz. Yani bu
kelimeler aslında sıfat değil isimdirler. Aynı sonuca Aristo
mantığı ile de ulaşabiliriz. Şöyle ki; Aristo ve dönem
filozofları düşünsel varlık alanını şöyle tanımlar:
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değil A

A

Bu tanım alem kelimesini de açıklar.
Fiziki olmayan
alem

Fiziki alem

"Allah alemlerin Rabbi'dir" ayeti bunu anlatır. Bahsedilen
iki ayrı alemin tamamıdır.
ALAK kelimesi de aynı anlamı taşır. "Biz sizi ALAK'tan
yarattık" ayeti sizi karşıt iki maddeden yarattık; biri FİZİKİ
MADDE (beden) diğeri FİZİKİ OLMAYAN MADDE (ruh)
demektir.
Allah'ın yapısı şöyle teşbih edilebilir:
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YY' aralığına SİDRETÜL MÜNTEHA denir. Bunun
anlamı, pozitif bilginin sınırı demektir. YY' çizgisinin solu
hakkında bilgilerimiz çok sınırlıdır. Ağırlıklı olarak sağ
bölgeye ait bilgilere erişebiliriz. Şu halde Allah, düzlemde
YY' çizgisi tarafından birbirinden ayrılmış ∞ (sonsuz)
çaplı bir çember olarak açıklanabilir. Bunu üç boyuta
çıkartırsak dikey olarak ortadan ayrılmış (YZ düzlemi)
çapı ∞ (sonsuz) olan iki yarım küre olarak tanımlanabilir.
Yani yeryüzünü kuşatan atmosfer gibi kuşatan bir küre.
Onun için "nereye dönerseniz dönün, tanrı hep
karşınızdadır" denir. Zaten "Tanrı kuşatıcıdır" sözü
Kur'ani bir tabirdir.

1- Metafiziki alem (Anti madde alanı)
2- Fizik alemi (Madde alanı)
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"Allah alemlerin Rabbidir" ayeti bunu açıklar. Bu şekilden
bir açıklama daha çıkar. O da "LA İLAHE İLLALLAH" 'tır.
Allah'tan başka İLAH yoktur çünkü fiziki ve metafizik
alem bir tane olabilir. Bu da Allah'ın bir tane olabileceğini
ispatlar. Zira olmayan alemin ilahı mantıken olamaz.
B. İSLAM'DA DİN KAVRAMI
İslam tevhid dinidir. Yani her şeye düalist yaklaşır. Zira
her şey düalist yaratılmıştır. Şöyle ki;
RUH

BEDEN

vücut

KADIN

ERKEK

insan

BİREY

TOPLUM

insan

CANLI
(ORGANİK)

CANSIZ
(İNORGANİK)

varlık

İNSAN

İNSAN
OLMAYAN
(HAYVAN/BİTKİ)

canlı

AKILLI

AKILSIZ

zeka

BATINİ
(görünmeyen/invisible)

ZAHİRİ
(görünen/visible)

görünürlük

FITRAT

HİLKAT

yaradılış

SEVAP

GÜNAH

yükümlülük

HELAL

HARAM

yükümlülük

CENNET

CEHENNEM

sonuç

DOĞUM

ÖLÜM

varlık

GENÇ

YAŞLI

yaş
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İYİ

KÖTÜ

huy

İSLAM

İSLAM
OLMAYAN

din

DAİMİ
(baki)

GEÇİCİ
(fani)

kalıcılık
(beka)

SÖYLEM
(ayet)

EYLEM
(sünnet)

ibadet

İslam'da her şey kendi karşıtı ile birlikte bulunur ve
karşıtlar birbirine EŞİTTİR, EŞDEĞERDİR.
Bir örnek verelim:
Kur'an'da Allah "Biz sizi SURETİMİZDEN yarattık" der.
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Yukarıdaki yarım daire Allah'ı teşbih eder. Dairenin sağa
sola kıvrık olması çapının ∞ (sonsuz) olmasındandır
(AZİM). Sonsuz kayan bir sayıdır. Limit işareti ile böyle
gösterilir. Bu görünüm daha sonra cami mimarisine esin
kaynağı olmuştur. Yani camilerin kubbesi Allah'ı teşbih
eder. Onun için Osmanlılar cami çevresine camiden
yüksek bina inşa etmezlerdi. Peki ya şimdi? Ayrıca
Hıristiyan kiliselerinin çan kulelerine özenilerek eklenen
minarelere ne demeli? Kubbenin çok üzerinde olmaları
ne demektir, siz cevaplayın. Aslında minare boyu
kubbenin üst sınırını aşmamalıdır ve müezzin asla
kubbenin üst sınırının üzerine çıkmamalıdır.
Konumuza dönelim. "Biz sizi suretimizden yarattık" ne
demektir? XY düzleminde 3 no'lu bölge (+), 4 no'lu bölge
(-) olmalıdır(cebirdeki koordinat düzlemine göre), değil
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mi? Ama böyle olmamaktadır. Yani dikey olarak düalizm
uygulanmamaktadır. Burada karşıtlık kuralına
uyulmamaktadır. Böylece (-) den (-) ruh, (+) dan (+), yani
beden yaratılmıştır. SURET kelimesi ile ifade edilmek
istenen şey de budur.
Gelelim tevhidin söylediklerine:

Rahman ve Rahim'in alanları A ve B'dir ve
A = B , C=D 'dir. Bu eşitlik bozulamaz.
Üstteki AB alanını gösteren çembere istatistikte çan
eğrisi denir ve Allah'ı teşbih eder demiştik. Bu şekil ters
laleye benzer, ters lalenin İslam'da sevilmesi bundandır.
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İstatistik okuyanlar bilirler, çan eğrisi bir istatistik
modeldir. Bu model bir olayı, olgunun dağılımını
incelemek için kullanılır. Bu araştırmaya göre, değişik
sonuçlar çıkabilmektedir. Şöyle ki:

Sonuçlar daralan, yaygın, sola yığılma, sağa yığılma gibi
yorumlanır. İslam dini bunların hiç birini kabul etmez.
İslam simetri arar. Burada 1 ve 2 bu şartlara uymaktadır.
İslam eşitlik (eşit dağılım), eşdeğerlik arar. Peki bu ne
demektir? Örnekleyelim:
İnsan tevhidi varlıktır. Yani kadın ve erkek iki karşıtı
anlatır.
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I-AI = I+BI
A=B
ERKEK = KADIN 'dır.
Yani erkek ve kadın her anlamda birbirine eşit ve
eşdeğer varlıklardır. Bunun bilimsel anlamı; ne erkek
kadından üstündür, ne de kadın erkekten. ERKEK 'e
verilmemiş bir hak ve sorumluluk kadına da
verilmemiştir. KADIN 'a verilmemiş bir hak veya
sorumluluk da erkeğe verilmez. İkisi de hak ve
sorumluluk olarak EŞDEĞERDİR. Gerisi yalandır,
palavradır. İslam'ın söylediği budur. Bir başka örnek:
Birey ve toplum tevhidi yapıdır. Yani birbirinin karşıtıdır.
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A = B 'dir.
Yani TOPLUM ve BİREY birbirine eşit, eşdeğerdir.
TOPLUM 'a bireye verilmeyen hak ve sorumluluklar
verilemez. BİREY 'e, topluma verilmemiş hak ve
sorumluluk verilemez. İkisi eşdeğerdir, eşittir.
Başka bir örnek:
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İslam'a göre İNSAN olmayan canlılar (bitki ve hayvan)
insanla eşdeğerdir. İNSAN, bitki ve hayvanlara, kendine
gösterilen özene ve haklara eşit davranıştı bulunmakla
mükelleftir. Hayvanlar ve bitkiler de insana eşit yaşama
hakkına sahiptirler.
Başka bir örnek:

CANLI ve CANSIZ varlıklar eşdeğerdir. Bir canlıya (insan
veya değil) gösterilen özen, aynı değerde cansız
varlıklara da gösterilmelidir (hava, su, toprak gibi).

130

Bir başka örnek:

Bir Müslüman birey olarak toplumda hangi hak ve
sorumluluklara sahipse, gayrimüslim de aynı hak ve
sorumluluklara sahiptir. İster Ateist, ister Hıristiyan,
Musevi, Budist, putperest olsun, İslam karşısında
eşittirler.
Bir Müslüman nasıl yaşamalıdır? İslam, günde 24 saat,
haftada 7 gün, yılda 365 gün yaşanılacak bir düşünce ve
davranış sistematiğidir. Peki, bir Müslüman bunu nasıl
yaşamalıdır? Bu sorunun cevabı:
"İman edip salih amelde bulunmak" ayeti ile ifade edilir.
Bu ayet ise iki şarta bağlanmıştır. Bunlar:
- İMAN ETMEK
- SALİH AMELDE BULUNMAK 'tır.
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İman / eman etmek: Sebep-sonuç yasasına göre
varlığına ikna olduğu (mukni) diyalektik bir ilaha (Allaha)
bağlanmaktır.
Salih amelde bulunmak: Her türlü düşünce ve
davranışta; bilim, akıl, diyalektiğe ve öngörüye (basiret /
izan / determinizm) dayalı davranmaktır.
Bu ifadeyi açmadan evvel bir ön açıklama yapalım. Bu
açıklama olmadan salih amel anlaşılamaz. Auguste
Comte'un insan düşüncesinin evrelerini hatırlayalım.

Bu yapı dinlerin gelişim çizgisini de belirlemiştir.

Bu dinler önceki bölümlerde anlatılmıştı. Bize buradan
çıkarılacak ders üst çizelgede yer almaktadır. Bu çizelge
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insanın düşünce tarihi içinde kat ettiği yolu gösterir. Bu
yol bize bir şeyi daha gösterir: En çürük bilgiden en
sağlam bilgiye doğru gidişi. Bu yapı içinde Tevhidi İlahı
nasıl tanımlayabiliriz? Biliyoruz ki tanrı kavramı 1. ve 3.
dönem dinlerinde yer almaktadır. O halde Allah kavramı
şu yapıya oturur.

İşte Allah kavramı bu yapıdaki gibidir. Yani Allah, bir
MASALSI/BATIL TANRI (TEOS) ile BİLİMSEL TANRI
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(DEUS)'un diyalektiği şeklinde ortaya çıkar. Fakat bu
görüntünün düzeltilmeye ihtiyacı vardır. Zira bilimin
diyalektiği, karşı bilimdir, batıl değildir. Bunu da bize
veren iki sembol vardır:

Bunlardan ilki bazı kiliselerde görülen dört dilimli bir
haçtır. Şekil B ise Arabistan ve Kuzey Afrika ülkeleri
camilerinin kubbesinde görülen sağdaki levhadır. Şimdi
bu iki şekli üst üste oturtalım.
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Görülen manzara şudur:

İslam'ın tevhid dini olduğunu söylemiştik. Bizim Kur'an'da
ilk öğrendiğimiz tanrı RAHİM'dir yani DEUS. DEUS'un
diyalektiği (karşıtı) ANTİ-DEUS TEOLOJİK döneme ait
değildir. O halde Y çizgisinin solunu ikiye bölmek ve
ANTİ-DEUS'a varlık alanı göstermek gerekir. İşte dört
bölümlü haç bunu anlatmaktadır. Yayvan D ise, batıl
olduğu için 1. döneme ait teolojik dönemi
kapsamamaktadır. 2. Bölge ise başlamaktadır. Levhanın
taralı bölgesi kesilip atılmıştır. Sonuç şudur:
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Şu halde, Rahim ve Rahman nasıl diyalektik bir birliktelik
oluşturuyorsa madde de anti madde ile diyalektik bir
birliktelik oluşturmaktadır. Yani diyalektik mantığa göre
anti madde var demektir. İsviçre'de CERN'de yapılan
deneyler de anti madde var mı yok mu, varsa nedir
sorularına cevap aramak için yapılmıyor mu? Eğer varsa
onu yaratan bir ANTİ-DEUS'un sebep-sonuç yasasına
göre var olduğu kanıtlanmış olacaktır. Böylece İsviçre
CERN'deki deneyleri iki amaca hizmet etmektedir: Antimaddenin ve ANTİ-DEUS'un var olup olmadığına. Biz
RAHMAN'ı, RAHİM'in diyalektik karşıtı olarak var kabul
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ediyoruz. Zaten, mantık böyle söylüyor, inanç değil.
Aşağıdaki şekil, düzeltilmiş ve son halini almış tevhidi
ilah (Allah) kavramının tam karşılığıdır.

Burada bir konu daha açığa çıkmaktadır. Ateist kelimesi
bize dinsiz, imansız, Allahsız anlamında gelir. Halbuki
İslam teizmi de teist tanrıları da batıl diyerek peşinen
reddetmektedir. Yani biz, teist değil, ateistiz. Çünkü biz
diyalektik deusa iman ediyoruz, yani DEİST'iz demektir.
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Böylece İslam'ın gerçek sembolünün

olduğu ortaya çıkmaktadır. O halde hilal işareti ne
anlama gelmektedir. Söyleyelim:
Hilal, İbrahim dinin sembolüdür. Yani RAHİM dinini ve
bilimi (müspet bilimi) temsil etmektedir. Rahim dini
DEİZM 'dir. DEİZM monolitik dindir, İslam ise düalisttir.
Yani ANTİDEUS ve DEUSUN tevhidi, başka bir deyişle
RAHMAN ile RAHİM 'in, FATIR ile HALİK 'in dinidir.
İslam'ı hilalle temsil etmek için dışları birbirine karşıt iki
hilali yan yana getirmek gerekir. Afrika Müslümanları
gerçek sembolü bulmuşlardır.
Ulu önder ATATÜRK'ün hayatının son döneminde Türk
Bayrağının şeklini değiştirmek gibi bir projesinden
bahsedilir. Atatürk İslam dinini çok yakından inceliyordu
ve bu kitapta yazılanların çoğuna vakıftı. Muhtemelen
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hilalin İslam'ı temsil etmediğini anlamıştı ve değiştirmek
istiyordu. Ne var ki ömrü kafi gelmedi. Niyetini de
yanında götürdü.
Şimdi konuyu daha anlaşılır kılacak başka bir açıklama
yapalım.
Kendinizi uzayda ve dikey düşünün. Yüzünüz dünyaya
bakmaktadır. Sağ kolunuz yana açıktır ve güneşi
göstermektedir. Karşınızdaki dünyayı nasıl görürsünüz?
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Aşağıdaki gibi:

Burada gördüğünüz gibi karşınıza dört bölge çıkar. İşte
dört parçalı haç bunu anlatır. Hz. İbrahim'in sembolik
olarak anlattığı olay budur. 4. bölge karanlıktır. Hz.
İbrahim bu bölgeyi Batıl (putlar dönemi) olarak açıklar.
Burası görülmeyen bölgedir. Karanlık bilgiye itibar
etmememizi söyler. 1. ve 3. bölgeler, görünür ama
değişken gerçeği ifade ederler. Yıldızların doğması ve
batması ile bu bölgede görüntü her an değişir. Burada 1
ve 3'ün bize yakın ve bize uzak iki karşıt bölgeyi ifade
ettiğini belirtelim. Gerçektir ama değişken gerçektir.
Bunun karşılığı FELSEFE'dir. Felsefe göreceli mantığın
üretimidir. Bu bilgi; Her ürettiği bilgi; göreli, öznel
(sübjektif) ve olabilirlik bilgisidir. Sağda kalan 2. bölge
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gündüzü temsil eder. Gün boyunca görüntüler stabildir.
Renkleri ve şekilleri değişmez. Duyum (5 duyu) ile
algılandığı gibidir. Bu; değişmez, sabit gerçeği temsil
eder yani MÜSPET BİLİMİ. İşte Hz. İbrahim bize
"BİLİME itibar ediniz" der ve ilk gerçek (akla uygun)
tanrıyı bizle tanıştırır. Bu RAHİM (DEUS)'tur. "İşte
değişmez gerçeği görüyorsunuz. Bunları bir Yaradanın
yarattığı aklınıza gelmiyor mu?" der. "Taştan, topraktan,
hamurdan, çamurdan yaptığınız o putlara tapacağınıza,
o putların malzemesinin (taş, toprak, demir), kısaca fiziki
varlıkların yaratıcısına tapsanıza, asıl ilah O'dur"
demektedir. İşte hilal olan şekil aslında GÜNDÜZ'ü yani
BİLİM'i temsil etmektedir. Şu halde hilal; aslında İslam'ı
değil, Hz. İbrahim'in dinini, dolayısıyla RAHİM'i temsil
eden bir semboldür. Biz RAHMAN'ın varlığına diyalektik
(tevhidi) mantık yolu ile ulaşırız. Çünkü bu mantık; her
şey kendi karşıtı ile beraber bulunur demektedir. Cennet,
cehennem, ruh, melek gibi kavramları da bu mantık bize
söylemektedir. Bu dünya varsa, karşıt bir dünya da
vardır, der. O halde hilalin karşıt tarafta bir simetriğinin
de olması gerekir.
Ancak Hz. İbrahim bize sadece RAHİM'i işaret
etmektedir. RAHMAN'dan bahsetmemektedir. Çünkü o
Aristo mantığının 4. ilkesi olan (düşünme ilkeleri) yetersebep ilkesinin 1. maddesinden yola çıkmaktadır. Bu ilke
(CAUSALITY) bize, "Hiçbir şey sebepsiz olmaz, bir şey
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olmuşsa, onu hazırlayan temel bir sebep olmalıdır" der.
İşte Hz. İbrahim bunu söylemektedir. "Varlık varsa
(yaratılan), onu yaratan mutlaka olacaktır" demektedir.
Bu dikey mantık ilişkisidir. Halbuki diyalektik, yatay
mantıkla açıklama yapmaktadır. Bunun için Hz. İbrahim
Hak peygamberidir (ilki) ama tevhid dini peygamberi
değildir. Deizm de MONOLİTİK (tikel) dindir, DÜALİTİK
(tümel) değildir. Ama Hz. İbrahim olmasaydı dinler 4.
dönem olan tevhid dönemine evrilemeyecekti.
Hz. İbrahim milattan 2200 yıl önce yaşamıştır. Biz ilk
tevhid peygamberi olarak Hz. Musa'yı, takiben Hz. İsa ve
Hz. Muhammed'i biliriz. Ancak küçük bir bilgi ekleyelim.
Biliyorsunuz Hz. Musa, Mısır'da yaşamıştı ve
peygamberliği öncesinde Mısır'da OZİRİS rahibiydi. Bu
konuda en üst eğitimi almıştı. Mısır'da milattan önce
3750 yıllarında bir firavun yaşamıştı. Bu firavun
AKİNETON'dur. Akineton, Mısır tarihinde silik kalmış bir
hükümdardı. Kendisi büyük TUTAN KAMON'un babası,
Kraliçe NEFERTİTİ'nin kocasıydı. Akineton, Mısır'da ilk
tevhid dinini kurmaya çalışmıştı. Bu dine AMON-RA dini
denir. AMON rahman, RA ise rahime karşılıktır. Orta
Mısır'da dinini kurumlaştırmak için bir de şehir kurmuştur:
AMARNA. Burada kendi ilahiyatçılarını yetiştirip, ülkede
yaşanan politeizme son vermek istemişti. Ancak
ölümünden sonra politeist (putperest) din adamları bu
dini ortadan kaldırtmıştır.
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Yerine geçen oğlu TUTANKAMON kısa sürede ölmüştür
(18-19 yaşlarında). Mumyası üzerinde yapılan
araştırmada, sağ kulak arkasından kesici bir aletle
(muhtemelen kılıç) öldürücü bir yara aldığı ve sağ bacak
kemiğinde de kesik olduğu tespit edilmiştir.
TUTANKAMON belki de babasının dinini sürdürmek
istediği için bir suikasta kurban gitmiş olabilir. Doğrusunu
Allah bilir.
Eski Mısır'da firavunların yaşam boyu yaptıkları, mabed
ve anıt duvarlarına kazınarak yazılırdı. AKİNETON'a ait
yazıtlar bölümüne bakıldığında, bu bölümlerin tamamen
kazındığı görülmektedir. Sanki böyle bir hükümdar hiç
yaşamamış gibi geride kalan bütün emareler silinmiştir.
Hz. Musa'nın tevhid dinine ait ilk bilgileri gizlice dinsel
arşivlerde bulmuş ve okumuş olması kuvvetle
muhtemeldir. Çünkü kendisi bu arşivlerin müdürlüğünü
yapmıştı ve çok köklü bir eğitim birikimi vardı. Hatta
denilebilir ki dört tevhid peygamberi içerisinde en fazla
kurumsal eğitim gören peygamberdir.
Tevhid dinleri 4. dönem dinleridir. Dinlerin olgunlaşma
dönemidir. İslam'da bunu sembolize eden en önemli iki
ibadet vardır. Şimdi bunu açıklayalım: Bahsettiğimiz bu
iki ibadet HAC 'da Müslümanların yaptığı TAVAF ve SAY
amelleridir. İnanıyorum ki bu amelleri HAC'da ifa eden
Müslümanların pek çoğu anlamını bilmeden
yapmaktadır. Şimdi TAVAF'ı açıklayalım:
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1- TEVHİD DÖNEMİ (BİLİNÇ/DETERMİNİZM)
2- BİLİM DÖNEMİ (BİLGİ)
3- FELSEFİ DÖNEM (AKIL)
4- İNANÇ DÖNEMİ (AGNOSTİK)
Bu ibadet, işte bu adımları ifade eder. Bu yol insanın
yoludur ve SALİH AMEL 'in açıklamasıdır. Salih Amelde
bulunmak için bu yolu izleyin der. Saat istikametinin ters
yönündedir. Hayata uygulaması ise "Bir davranışta
bulunacaksan bu yolu izle" demektir. Bu, bilinenden
bilinmeyene git diyen problem çözme tekniğinin
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sembolüdür. Bu istikametin tersi ise (saat yönünde)
insanlığın kat ettiği yoldur (gelişim çizgisi) .NE
MUHTEŞEM BİR ANLATI, değil mi? İslam muhteşem bir
dindir. Dünyadaki hangi hareket bu kadar anlamlı
olabilir? Peki, neden 7 kez? Bunun cevabı ise SAY 'da
gizlidir.
SAY, düz bir çizgide git-gel (mekik) hareketi şeklinde
yapılır. Mekke'de SAFA ve MERVE tepeleri arasındadır.
Safa doğuda, Merve de batı yönünde yer alır. Şimdi
bunu açıklayalım:
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1, 3, 5 ve 7 no.'lu yürüyüş (4 kez) TAVAF 'ı ifade eder.
Eklerseniz TAVAF olduğunu görürsünüz.
1_BİLİNÇ
3_BİLİM
5_AKIL
7_İNANÇ
anlamındadır ve İNSANIN yoludur.
2, 4 ve 6 no'lu yürüyüşler AUGUSTE COMTE 'un bize
gösterdiği üç dönemi işaret eder.

Bu yürüyüş Batıdan doğuya doğru ya da saat istikameti
yönündedir (ZAMANA doğru yürümek). Bu yol
İNSANLIĞIN YOLU'dur ya da İNSAN DÜŞÜNSEL
SERÜVENİ yani DÜŞÜNCE TARİHİ.
Bu hareket 3 kez yapılır. Şimdi bunları toplarsak,
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4 + 3 = 7 olduğunu görürüz. İşte TAVAF'ın 7 kez
yapılması bu sebeptendir. Muhteşem değil mi? İnsanlar
TAVAF ve ardından SAY hareketini ifa ederken bunları
biliyorlar mı acaba?
Şimdi gelelim esas soruya: Bir Müslüman nasıl
yaşamalıdır, bunun yolu nedir? Cevap, SALİH AMEL'dir.
Bir örnek verelim:
"Nasıl giyinmeliyim?" sorusuna İslam ne cevap veriyor?
İslam'a göre önce insanı tanımlayalım:
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Şimdi bu iki şekli birleştirelim:

Kıyafetimiz bu mutabakata göre kurulmalıdır.
1. Bölge: HİLKAT / FİZYOLOJİK İHTİYAÇLAR
2. Bölge: FITRAT / PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR
3. Bölge: İÇTİMAİYAT / SOSYOLOJİK İHTİYAÇLAR
Fizyolojik (HİLKAT) İhtiyaçlar: Bedenimizin ihtiyaçlarıdır.
Bu ihtiyaçlar RAHİM 'in bizi yaratma özelliklerinden ve
dış etkenlerden (sıcak, soğuk, yağmur, kar gibi ortam)
çıkar.
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Psikolojik İhtiyaçlar: Beğeni, mutluluk, tatmin, zevk,
estetik beklentiler gibi.
Sosyolojik (içtimai) İhtiyaçlar: Toplumun beklentisi
(formal mi informal mi / resmi mi kişisel mi), hizmet
ihtiyacı, sosyoekonomik-sosyokültürel beklentiler gibi.
İşte KONSENSÜS / UZLAŞI / SOSYAL MUTABAKAT /
ŞERİYE bu yapıdan çıkar. İslam bize NORMATİF
(biçimsel) dayatmada bulunmaz. Sadece "bizim
gösterdiğimiz yoldan gidin" der. Çünkü İslam NORMATİF
din değildir. Bunun içindir ki, İslam KIYAFETLERİN EN
UYGUNU (GÜZELİ) TAKVA KIYAFETİDİR der. TAKVA
İslam'ın uygulanma tekniğidir ve pratik karşılığı SALİH
AMEL yoludur. Aslında bu bizim lise ve üniversitelerde
öğrendiğimiz problem çözme tekniğinin ta kendisidir. Bu
çözüme bilimde ERGONOMİ denir. Ergonomi, insan
merkezli ve bilim tabanlı konumlanma demektir. İslam
bize ergonomik davranın der. Burada ne birey önceliklidir
ne de toplum. her ikisi de % 50 karar hakkına sahiptir,
baskı yoktur. Yoksa ortaya çıkan sonuç bireysel veya
toplumsal ağırlıklı DAYATMA olur. Buradan
KONSENSÜS/ŞERİYE çıkmaz. İslam zulmü, baskıyı,
emrivakiyi sevmez ve kabul etmez. Aksi halde SELİM
(uzlaşı/huzur), SELAM (barış) ve SALİM (güvenlik)
ortadan kalkar. Kısaca İSLAM...
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Başka bir soru:
İslam nasıl bir rejimle yönetilmemizi ister?

İslam; bireyin ÖZGÜR, toplumun BAĞIMSIZ yaşayacağı
bir yönetim modeli ister. Bu da yukarıdaki şekilde
görüldüğü gibi DEMOKRATİK CUMHURİYET'tir. Hz.
Musa bu bakımdan çok önemlidir. Hz. Musa'ya
İsrailoğulları'nı özgür ve bağımsız yapma görevi
verilmişti. Yüce Atatürk, İslam'ı en doğru şekilde anlamış
ve kavramış bir devlet adamıydı. Şu sözleri bunu çok
güzel onaylamaktadır:
"Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir."
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Başka bir soru:
İslam nasıl bir ekonomik modelle yönetilmemizi ister?

Birey öncelikli ekonomik kalkınma modelleri HALKÇILIK,
KAPİTALİZM ve LİBERALİZM'dir. Toplum öncelikli
ekonomik kalkınma modelleri ise DEVLETÇİLİK,
SOSYALİZM ve KOMÜNİZM'dir. İslam, Halkçılık ve
Devletçilik arasındaki diyalektiği onaylar. Buna KARMA
EKONOMİ denir. İslam; Sosyalizm ve Kapitalizm
arasındaki diyalektiği de onaylar. Buna SOSYAL
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DEMOKRASİ denir. Bunların dışında kalan Liberalizm ve
Komünizmi reddeder. Çünkü komünizm %100
sosyalizmdir. Liberalizm ise %100 kapitalizmdir. Bunlar
birbirinin karşıtı gibi görünmelerine rağmen, aralarında
diyalektik bağ (konsensüs) kurulamaz. Diğer seçenekler
ise %50'lik alanda yer almakta, karşıtına %50 alan
açmaktadır. Üstelik İslam, komünizmi ve liberalizmi aşırı
ve uzlaşamaz bulur ve reddeder. Bu konuya Kur'an'dan
da bir örnek verebiliriz:
ŞUARA SURESİ 47. Ayet:
"Aşırı gidenlerin emrine uymayın. Onlar, yeryüzünde
bozgunculuk yaparlar ve iyileştirmeye çalışmazlar."
Şimdi, Hz. Muhammed'in Medine 'de kurduğu devletin
nasıl bir devlet olduğu herhalde daha iyi anlaşılmıştır. Bu
devlet, tarihin ilk DEMOKRATİK CUMHURİYETİ ve
SOSYAL DEMOKRAT devleti idi. İnsan onurunu
yücelten bu model devlet, 6. yy.'da Medine'de
kurulmuştu. Ne yazık ki 42 yıl kadar yaşadı (12 yıl
peygamberlik dönemi, 30 yıl 4 halife dönemi). Muaviye,
böyle bir devleti mutlak monarşiye, sıradan bir Arap
Emirliğine çevirmiştir.
İngilizler ilk demokrasiyi uygulayan millet olduklarını iddia
ederler. 1215 yılında feodal beyler, İngiliz kralı I. John'a
başkaldırmış ve zorla BÜYÜK ŞART denilen (MAGNA
CARTA LİBERTATUM-BÜYÜK ÖZGÜRLÜK FERMANI)
152

bir belge imzalatmışlardı. Bu anlaşmayı krallar, sık sık ve
tek yanlı bozmaya çalışmışlardır. Kurulan parlamentoyu
bir türlü kabul edememişler, 17. yy. ortalarında başlayan
ve 4 yıl süren bir savaş sonucunda PARLAMENTO kendi
varlığını zorla kabul ettirmiştir. Şu halde bu demokrasi
iddia ettikleri gibi 800 yaşında değil, 250 yaşlarındadır.
Üstelik ortaya çıkan model DEMOKRATİK
CUMHURİYET değil, MEŞRUTİ MONARŞİ'dir. Hz.
Muhammed ise 6. yy.'da demokratik bir cumhuriyet
kurmuştu.
Başka bir soru:
İslam nasıl bir AHLAK (ETİK / MORAL) modeli önerir?
Ahlak kelimesi, insan davranışı demektir. Tarihte ahlak
akımlarına bakarsanız; inanç, felsefi, bilimsel ahlak gibi
aşamaları görürsünüz. Bu ahlak kavramlarında görülen
en bariz nitelik ise bireyin kontrolü, zapt-ü rapta
alınmasıdır. Toplumun huzuru, güveni ve çıkarı hep
bireyin önünde olmuştur. Adeta birey ezilmiş,
cezalandırılmış, ahlak adına bireyden vazgeçilmiştir.
Aynı uygulamalar bizde de yaşanmıştır. Bazen de tam
ters yönde gelişmeler yaşanmıştır. Ahlaksızlık adeta
teşvik edilmiştir. Makyavelizm, pragmatizm, oportünizm
gibi felsefi görüşler bu kapıları adeta aralamıştır.
İslam'da ise ahlak, diyalektik gereği birey-toplum
eşitliğine dayanır. Bu yapıda ne birey ne toplum diğerinin
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önüne geçemez. Bu yapı, bilimden yola çıkılarak kurulur.
Şöyle ki:

İslam, BİREY ve TOPLUM'u eşit görür. Bireyin fizyolojik
ve psikolojik yapısı ve ihtiyaçlarını göz önüne alır. Çünkü
bunlar HİLKAT ve FITRAT'ın gereğidir. Toplumun bunları
reddetmesine, ezmesine müsaade etmez. Bireyle toplum
arasında mutabakat arar. Burada ne birey önde olabilir
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ne de toplum. Önde olan tek şey; biyolojik, psikolojik,
sosyolojik gerçeklerdir. Dikkat edin 6. yy.'dan
bahsediyorum. MUCİZE gibi. İnsanın bu derece
onurlandırıldığı bir dönem tarihte var mı acaba? Ve kaç
kişi İslam'ın bu özelliğini biliyor? Arkadan gelenler
maalesef bunu geriye çevirdiler. Bu ahlak modelinin
adını da biz koyalım: ERGONOMİK AHLAK.
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C. İSLAM'DA DÜNYA GÖRÜŞÜ KAVRAMI
İslam ilahiyatçıları tevhidi sadece Allah kavramında
aramışlardır. Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde yapılan hataların
birinci nedeni budur. Halbuki İslam 3 katlı bir yapıdır ve
her katta tevhidi arar.

Bu yapıyı bilmeden İslam'ın dünya görüşü anlaşılamaz.
Bu şekilde belirtilen her katman tevhididir. Yani
diyalektiktir. Zaten bu yapı anlaşılamazsa, SALİH AMEL
kavramı da anlaşılamaz.
Konunun A ve B bölümleri anlatılmıştır. Şimdi İslam'ın
dünya görüşünü öncelikle özetleyelim, sonra da
açıklamasına geçelim:
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İslam; HÜMANİZMADIR, İNSANA SAYGIDIR.
İslam; BİLİMCİLİK VE AKILCILIKTIR.
İslam; ÇAĞDAŞLIKTIR.
İslam; DETERMİNİZMDİR (KADERCİ DEĞİL,
MUKADDERCİDİR).
İslam; DEVRİMCİ VE EVRİMCİDİR.
İslam; ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIKTIR.
İslam; KAPSAYICIDIR, ÇOĞULCUDUR.
İslam; ADALET VE EŞİTLİKTİR.
İslam; LİYAKATÇİLİKTİR.
İslam'da KİN YOKTUR.
İslam; ERDEMDİR (AHLAK/MORAL/ETİK).
İslam; SADAKATTİR, AHDE VEFADIR (BİAT/BEYAT).
İslam; SÖZÜNDE DURMAKTIR (TAKVA).
İslam; IRKÇILIK VE MİLLİYETÇİLİK KARŞITLIĞIDIR
(HÜMANİSTTİR, TÜM İNSANLARI KAPSAR,
EVRENSELDİR).
İslam; ÖLDÜRMEYE KARŞIDIR.
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İslam; CEMAATÇİLİĞİ, TARİKATÇILIĞI, ARACILIĞI,
YATIR VE TÜRBECİLİĞİ REDDEDER.
İslam; ZULME KARŞIDIR.
İslam; HAYATA UYUMLUDUR.
İslam'da KIYAFET ŞARTI YOKTUR.
İslam'da RUHBANLIK YOKTUR.
İslam; PLATONCULUKTUR.
Kısaca dünya tarihinin gördüğü en mükemmel dindir.
Şimdi bunları tek tek Kur'an'ı referans alarak açıklayalım.
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İSLAM; HÜMANİZMADIR, İNSANA SAYGIDIR
SAD SURESİ 71-72-73-74. Ayetler:
Hani Rabbin meleklere demişti: "Gerçekten ben
çamurdan (maddeden) bir beşer/insan yaratacağım. Onu
şekillendirdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz
derhal ona secde edin. "
Bütün melekler topluca hemen secde ettiler.
Ancak iblis hariç. Büyüklendi ve inkarcılardan oldu.
Bu ayetleri bizim ilahiyatçılarımız şöyle tefsir etmişlerdir:
İnsan en şerefli varlıktır. Secde edin, emrine ise namaz
gibi bakmışlar ve bunu adeta yadırgamışlardır.
Doğru tefsir ise şöyle olmalıydı: "İnsan, yarattığım
varlıkların en mükemmeli ve SAYGIDEĞERİDİR. Gelin
ve ona saygılarınızı sunun."
Burada şerefli kelimesinin hiç bir anlamı yoktur. Şeref
sadece irade sahibi, zeki varlık (insan) için
kullanılabilecek sosyolojik bir tanımlamadır. Burada
bulunan diğer varlıklar (insan dışındakiler) insan değil ki.
Öte yandan secde, namaz gibi yorumlanmıştır. Bu
yanlıştır. Secde, namazda yapılan hareketlerden sadece
biridir. Namaz, selam, kıyam, rüku, çökme, secde
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hareketlerinden meydana gelir. Üstelik bu hareketler tek
başına bir anlam da ifade etmezler. Bu hareketler belli
bir düzen ve disiplin içinde ve belirlenen dualarla
kombine edildikleri takdirde ibadet bütünlüğünü
(NAMAZ) kazanır. Zira namaz, İslam'daki bütün ibadetler
gibi eylem ve söylemin bir kombinasyonudur. Eylem
Rahim'e karşı, söylem Rahman'a karşı yapılır. İslam'da
tevhid ilkesi 5 ibadette de geçerlidir.
Secde burada saygıyla eğilme anlamındadır. Bugün bile
bu selam şekli bazı Arap ülkelerinde de saygı anlamında
kullanılmaktadır. Bugün de Budizm'de ve Hinduizm'de
ibadet içerisinde yer almaktadır. Osmanlıda da saygı
anlamında kullanılmıştır.
Bu ayetlerle Yüce Allah, "Yarattığım en mükemmel
eserim olan insana SAYGILI olun " demektedir. Bundan
daha mükemmel bir mesaj verilebilir mi? Üstelik 6. yy.
'da, insanın hayvan gibi alınıp satıldığı, canın para
etmediği, çocukların açlık korkusuyla daha doğduğunda
diri diri gömülerek ölüme terk edildiği bir dönemde.
"Saygı gösterin" emri kuru bir ifade değildir. İnsanın
canına, malına, düşüncesine, onuruna ve özgürlüğüne
saygı demektir. Bundan daha HÜMANİST bir mesaj
olabilir mi? Takdir sizin. Ayetlerin doğru açıklaması
budur.

160

İSLAM; BİLİM VE AKILCILIKTIR
ARAF SURESİ 19-25. Ayetler:
"Ve ey Adem. Sen ve eşin cennete yerleş!"
"Dilediğinizden yiyin ve şu ağaca yaklaşmayın."
"Yoksa zalimlerden olursunuz."
Şeytan onlara,
o ikisinin örtülü avret/ayıp yerlerini açmak, açtırmak için
vesvese verdi.
Dedi ki: "Rabbiniz sizi bu ağaçtan siz iki melek olursunuz
veya (burada) ebedi kalıcılardan olursunuz diye
yasakladı."
"Ben size nasihat edenlerdenim" diye de onlara yemin
etti.
Ağaçtan tattıkları zaman
avret mahalleri, ayıp yerleri kendiliğinden beliriverdi.
Üzerlerini cennet yapraklarından üst üste koyarak
örtmeye çalıştılar.
Rab'leri onlara seslendi
"Ben size o ağaçtan (tatmayı) yasak etmemiş miydim?"
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"Ve size, şeytan sizin apaçık düşmanınızdır, dememiş
miydim?"
Dediler ki: "Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik ve eğer
bizi bağışlamazsan ve bize merhamet etmezsen, elbette
ki biz, hüsrana uğrayanlardan oluruz."
Allah, Adem'e, eşine, şeytana (hepsine) buyurdu ki:
"Birbirinize düşman olarak oradan (cennet) inin!"
"Yeryüzünde siz (insanoğlu) için bir süre yerleşim ve bir
süreye göre geçim vardır."
Buyurdu ki: "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve
yine oradan çıkarılacaksınız."
Bu metinler, orijinal ayetlerin, tercümesi midir, meali
(adaptasyonu) midir, tefsiri midir bilemem ama burada
ciddi mantık hataları vardır: Yüce Allah'ın Adem ve
Havva'yı yaptıkları bir hata yüzünden yeryüzüne sürgün
ettiği, yani cezalandırdığı (cennetten kovma) ve
yeryüzünün sürgün yeri olduğu gibi bir sonuç ortaya
çıkmaktadır. Fakat işin aslı bu değildir. Adem ve Havva
yeryüzüne sürgün olarak değil, ödül karşılığı
gönderilmişlerdir. Burada yaşanan bir sınavdır ve bu
sınav Allah'ın insanoğluna uyguladığı ilk sınavdır.
İnsanoğlu bu sınavı başarı ile geçmiştir. Şöyle ki;
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İnsanoğluna "şu ağaçtan yeme" denmiştir. Buna halk
tabiriyle eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmek demektir.
Yani insanoğlu meraklandırılmıştır. Merak ilgiyi, ilgi de
bilgiyi getirir. Şeytan ise "o ağaçtan ye" demektedir.
Burada birbirine karşıt iki seçenek var görünmektedir:
"Elma ağacından yemek veya yememek". Peki doğru
cevap hangisidir? Bu cevapların her birinin doğruluk
oranı %50'dir. %100 doğru sonuca nasıl ulaşılabilir?
Cevap ne a ne de b şıkkıdır. Cevap c şıkkı olmalıdır.
Yani deneme-yanılma yoluyla görmek. Adem ve Havva
c'yi uygulamışlar, hazır bilgiye itibar etmemişler (inançön kabul), sorgulamışlardır. O anda gözleri açılmıştır.
avret yerleri değil. Allah bu sınavı bilerek yapmıştı.
Çünkü Ademoğlunu yeryüzünde yaşatmak için (fiziki
alemde) yaratmış, ona ayrıca diğer yarattığı cennetteki
varlıklardan farklı olarak bir de fiziki beden vermişti.
Ancak "yarattığım bu varlık yeryüzünde yaşayabilir mi,
hayatta kalabilir mi, neslini sürdürebilir mi ve daha önce
yeryüzünde yarattığım diğer canlılar arasında kendisine
bir yaşam alanı yaratabilir mi " diye merak etmişti.
"Acaba ona verdiğim düşünme yeteneğinin farkında mı,
onu kullanabilecek mi" diye merak ediyordu. Bunun
çözümü Adem ve Havva'yı bir sınavdan geçirmekti. Bu
sınavda elma bahane, şeytan da çeldirici görevini
yüklenmişti. Peki, Adem ve Havva'nın b şıkkını değil de c
şıkkını uyguladığını nereden bileceğiz? Kur'an'da Yüce
Allah şöyle der: "Biz sizin açığa çıkardıklarınızı da
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(söylem ve eylem) gizlediklerinizi de biliriz" demektedir.
İşte yüce Allah da bu cevabı yani c şıkkını bekliyordu.
Ademoğlu eğer o ağaçtan yemeseydi veya şeytanın
yönlendirmesiyle yeseydi yani a veya b söylemlerinden
birini uygulasa idi cennette kalacaktı. Allah, "Bu
yarattığım varlık hala ona verdiğim aklın farkında değil,
dünyada karşılaşacağı sorunları çözemez, yok olur
gider, yanımda kalsın" diyecekti. Nitekim Adem ve Havva
yeryüzüne indirildiğinde, karşılarındaki ne bitki ne
hayvan ne de çevre hakkında hiç bir şey bilmiyorlardı.
Peki çevreyi nasıl tanıyacaklardı? Yanlarında da "Şu
ağaçtan ye, bu ağaçtan yeme, şu otu ye, şunu yeme, şu
hayvandan uzak dur, şunu yap, bunu yapma" diyen bir
rehberleri de olmayacaktı. İnsan kendisi ile baş başaydı.
Bu durumda ellerinde tek seçenek kalıyordu: Denemek
(deneme-yanılma). Buna felsefede EMPİRİZM denir. Bu
aşamada yapılacak tek uygulama budur, empirik
davranmak. İnsanın çevresinden bilgi edinmesi için
uyguladığı ilk yöntem budur. Allah'tan Adem ve Havva
ilahiyatçılardan daha akıllıydılar. Yoksa biz bugün
yeryüzünde olmayacaktık.
Şimdi soruyorum: Hepimiz böyle büyümedik mi?
Çocukluğumuz böyle geçmedi mi? Anne babamızın;
"şunu yapma, ütüye, sobaya dokunma, sıcak suya
parmağını sokma" dedikleri durumlarda biz ne yaptık?
Dinlemedik, denedik. Denemeseydik sıcağın, soğuğun,
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tatlının, acının, ekşinin ne olduğunu nasıl bilecektik?
Çocuklarımıza neden yapboz, lego oyuncaklar alırız?
Deneme-yanılma için değil mi? Bunu yapmak neden suç
ya da günah olsun (Adem ve Havva açısından). Merak
güçlüdür. Tabi her anlamda dersimizi aldık. İlk
bilgilerimizi böyle edindik. İnsanın ve hayvanın ilk
edindiği bilgi EMPİRİK bilgidir. Akıl baliğ olunca eğitim
kurumlarında aktarılan hazır bilgilerle zenginleştirildik,
öyle değil mi?
Buradan çıkan sonuç AKILCI olunuz demektir. Bir
surenin gerçek anlamının nasıl bozularak Kur'an'ın nasıl
işlevsizleştirildiğini görüyor musunuz? Peki, bugüne
kadar olan yanlış tefsir nereden çıkıt? Cevap: Eski
Yahudi ve Hıristiyan tefsirlerinden. Buna HALO hatası
denir. Yani doğru bilinen (ama aslında yanlış) bir bilginin
kanaatin, ileriye doğru taşınması (dezenformasyon).
İSLAM BİLİMCİLİK VE AKILCILIKTIR
İslam'da bilimcilik (müspet bilim), aslında İslam dininin
hem tevhid dini hem de 4. dönem din olmasının
sonucudur. Tevhid dininin iki ayağından biri DEİZM, yani
İbrahim dini; diğeri ise karşıtı, yani Anti-DEİZM'dir.
DEİZM (RAHİMCİLİK) monolitik bir din olup, bize müspet
bilimi öğreten dindir. Çünkü Hz. İbrahim bize var olanı
gösteren ve bizi pozitivizme yönelten ilk peygamberdir.
Zaten RAHİM kelimesinin kendisi İB-RAHİM 'den çıkar.
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Hz. İbrahim bize; "var olanı (varit olanı) yaratana yönelin,
var'ın sebebini düşünün, işte gerçek ilah odur"
demektedir. Buna İslam ilahiyatçıları hudus yasası
(sebep-sonuç yasası) der. SEBEP Arapça 'da MUHDİS;
OLAY, HUDUS; SONUÇ, HADİS olarak ifade edilir.
RAHİM sebebin sahibidir. Ancak RAHİM fiziki alemin
yaratıcısı olan tanrıdır.
Fakat biz, RAHİM'i Hz. İbrahim'den öğrenmeseydik,
RAHMAN'ın da varlığını anlayamayacaktık. Rahman;
Rahim'in diyalektik yani tevhidi karşıtıdır ve tevhidi
mantık, "her şey kendi karşıtı ile beraber bulunur" der.
Böylece Allah kavramı ortaya çıkar. Rahman, manevi
alemin yaratıcısı olan tanrıdır. Allah, rahman ve rahimdir.
Yani rahim bizi rahmana götürmektedir. Bir önemli konu
da şudur: Eğer İbrahim dini olmasa idi, biz SALİH
AMEL'de bulunamayacaktık. Yani İslam bize; nasıl
yaşamamız, nasıl düşünmemiz ve davranmamız
konusunda bir yol gösteremeyecekti. Zira SALİH
AMEL'in ilk adımı bilimdir. Yani müspet bilimden yola
çıkılır. Çünkü bilim, en sağlam bilgi kaynağıdır. Sonuç
olarak bizim her bilim dalında öğrendiğimiz yasalar,
RAHİM'in yasalarıdır. Şekle bakınız:
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Buna (2. çizgi) problem çözme tekniği denir (bilinenden
bilinmeyene doğru yürü). Diyalektik de böyle kurulur
(tevhid). İlahiyatçılar SALİH AMEL'i iyilik yapmak olarak
tefsir etmişlerdir. DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ? Yani
dini sakatlamışlardır. İslam bize Salih amel ile şunu
söylemektedir:
-Çözümlerinizi bilimde arayınız.
-Seçimlerinizi akılda arayınız. (Zevk, renk, şekil, şemal,
estetik gibi. Ancak bunu yaparken sosyal beklentilere de
dikkat ediniz. Toplumsal mutabakat (ŞERİYE) arayınız.
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Aslında bu yapıya bilim adamları ERGONOMİ (işbilim,
insan merkezli konumlanma) diyorlar. İlahiyatçılar ise
bunu maalesef bilmiyor.
İslam dininin 4. dönem din olduğunu önceki bölümlerde
belirtmiştik. İslam'da doğru düşünme ve davranışın yolu
da açık seçik belirtilmiştir. İslam bunu iman etmek ve
salih amelde bulunmak olarak açıklar. Şekle bakalım:
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İslam, teizmi kökten reddeder. Bunlar putperestlik
dinleridir. Akıl ve bilimden yoksundur. İslam bunlara
BATIL dinler der. Batıl; akıl ve ilimle desteklenmeyen, içi
boş, çürük, insanın kendi hayal ve hevasına göre
yaratılmış demektir. Bu dinlere bağlı olanlara teist, bağlı
olmayanlara a-teist denir. Yani ister felsefi dinlere, ister
bilim dinine, ister bilinç dinine (tevhidi dinler) bağlı olanlar
otomatik olarak ateisttirler.
3. Bölgede yer alan dinler; Budizm, Konfüçyanizm ve
Taoizm'dir. Bu dinler, felsefi dinlerdir yani göreceli mantık
(felsefe, sofi, sübjektif bilgi, rasyonalite) temellidirler.
4. Bölgede yer alan din ise bilim dinidir. Bu din, Hz.
İbrahim'in dinidir. İbrahim Aramice AB-RAHAM 'dan gelir.
AB, BABA; RAHAM, RAHİM 'dir. Rahim, HALİK 'in
karşılığıdır. ABRAHAM, "Raham'ın pederi" anlamındadır.
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İbraniler ve Hıristiyanlar, din adamların PEDER, PAPA,
FATHER gibi unvanlarla hitap ederler (Godfather filmini,
vaftiz babasını hatırlayınız).
Yani İbrahim peygamber sanıldığı gibi resul değil,
nebidir. Bunu Kur'an da belirtmektedir. Bakınız:
AL-İ İMRAN SURESİ 67. Ayet:
İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan'dı: ancak, O
hanifti, müşriklerden de değildi. (tevhid peygamberi
değildi.)
ENBİYA SURESİ 51. Ayet:
Andolsun, bundan önce İbrahim'e rüşdünü vermiştik ve
biz onu (doğruyu seçme yeteneğinde olduğunu)
bilenlerdik.
Kısaca İbrahim, Nebi idi, Resul değil. Al-i İmran Suresi
67. Ayet, Hz. İbrahim'in ne Yahudi ne de Hıristiyan
olmadığını söylemektedir. Tarihin ilk tevhid dini ise
bilindiği gibi Musevilik 'tir. Onu Hıristiyanlık ve İslam
izlemiştir. Hz. İbrahim bir nebi, bir akil adam, bir aydındı.
Zaten nebinin asıl anlamı bunlardır. Hz. İbrahim bize
RAHİM 'i yani HALİK 'i öğreten nebidir ve bunu sebepsonuç yasasına bağlar. Hz. İbrahim çevresindekilere,
"taştan, topraktan, demirden, çamurdan, hamurdan
170

yaptığınız şu putlara değil, o putları yaptığınız
malzemeleri yaratana tapınız" diyerek, varlık alanını
(fiziki alemi) ve bu alanın sahibini (RAHİM 'i)
öğretmektedir. Onun için adı ABRAHAM 'dır. Biz RAHİM
'i bilmeseydik, RAHMAN 'a da erişemezdik. Çünkü
Rahman, Rahim'in diyalektik karşılığıdır ve Allah;
Rahman ve Rahim'in tevhidi, yani düalitik beraberliği,
birlikteliğidir (Birlik/Unity değil). Hz. İbrahim bize DEİZM'i
göstermektedir ve DEİZM, 3. dönem dinidir. Yahudilik,
Hıristiyanlık ve İslam ise 4. dönem dinleridir.
Tevhid dinleri, Anti deizm (şekildeki 2. alan) ve deizmin
tevhidi, yani diyalektik beraberliğidir. Nitekim biz, "Allah'a
imanla bağlıyız, müminiz" derken (iman/eman diyalektik
mantığın Arapça karşılığıdır), söylemek istediğimiz şey,
"Diyalektik bir İlah'a (Allah'a), diyalektik bir dine ve
diyalektik bir dünya görüşüne bağlıyız" 'dır.
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Ulu önder Atatürk, İslam'ı en iyi bilen nadir insanlardan
biriydi. Onun şu sözü yukarıdaki şekli anlatmaktadır:
"Benim manevi mirasım BİLİM ve AKIL'dır."
Yüce Allah bize şunu der: "Hayatta her kararınızı
verirken (problem çözerken) X den X' ye doğru hareket
edin ve çözümlerini diyalektik yapın, yani XY arası TEZ,
YZ arası ANTİTEZ averajı ile KONSENSÜS
(ŞERİYE/MUTABAKAT/UZLAŞI) oluşturun."
Bu teknik, problem çözme tekniğidir. Bize; "bilinenden
bilinmeyene doğru yürüyünüz, bunu yaparken, en
sağlam bilgi olan (hakikatin bilgisi) müspet bilimi ve 2.
derece güvenilir bilgi olan akılı (sofi) kullanınız ama
diyalektiği unutmayınız" denmektedir.
İSLAM; ÇAĞDAŞLIKTIR
KEHF (Mağara) Suresi'nin 9-26. Ayetlerinde; bir ülkede
zalim bir kralın gazabından kaçarak bir mağaraya
sığınan ve bu mağarada (309 sene) uyuyup sonra
uyanan ve sayıları tam belirtilmemiş (7-8 kişi) gençlerden
bahsedilir. Sabah uyanan gençler acıkır ve iki
arkadaşlarını en yakın kasabaya erzak almaya
gönderirler. Gençlerin yanında bir gümüş para vardır.
Gençler istedikleri erzakı alır ve ödeme yapmak için
ceplerindeki tek gümüş parayı uzatırlar. Esnaf parayı
alınca, bu paranın geçersiz olduğunu, 300 yıl önce
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bölgede hüküm sürmüş bir kralın dönemine ait olduğunu
söyler. Gençler şaşırır, aceleyle mağaraya dönüp
durumu arkadaşlarına açıklarlar. Akşamdan sabaha
kadar uyuduklarını zanneden gençler, 300 yıl süren bir
uykuya yattıklarını fark ederler. Bu süre zarfında bir
mucize olmuş ve canlı kalmışlardır. Ancak aralarında
karar verip, yeniden uykuya dalarlar. Artık bir daha
uyanmayacaklardır. Zira bu ölüm uykusudur. Olayı
izleyen çevre halkı mağaranın kapısını örerek burayı
gençlere türbe yapar. Kur'an'da özetlenmiş olan ve tam
doğru tercüme edilememiş bu ayetlerin kitapta yer alış
sebebi nedir? İlahiyatçılar bu olayı insanın 300 yıl
yaşamış olmasına bakarak Allah'ın bir hikmeti olarak
yorumlamışlardır. Asıl cevap şudur:
Gençler, bir mucize (hikmet) sonucu 300 yıl canlı
kalmışlar ve zamanda 3 asır biyolojik olarak ileriye
gitmişlerdir. Ancak, akıl, bilgi ve beceri olarak, geldikleri
yüzyıldan 300 yıl geri kaldıklarını anlamışlardı. "Biz bu
açığı kapatamaz, bu yüzyıla ayak uyduramayız" diyerek
ölümü seçmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'in bu darb-ı meselde
bize verdiği mesaj öz olarak:
ÇAĞDAŞ olunuz. Aklınızla, fikrinizle, bilginizle,
değerlerinizle yaşadığınız çağın içinde ve o çağ ile
uyumlu olunuz. Yaşadığınız çağın gerisinde kalmayınız.
Aksi halde zaman acımasızdır. Hem sizi hem
toplumunuzu yok edecektir şeklindedir. Mustafa Kemal,
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Kur'an-ı Kerim'i son derece doğru anlamıştı.
Atatürkçülüğün altı okundan birinin çağdaşlığı temsil
etmesi boşuna değildir. Eğer İslam alemi sadece bu
sureyi doğru anlayabilseydi, bugün İslam ülkeleri uzay
çağını yaşıyor olacaklardı. Bir de yaşadıklarına bakın.
İSLAM; DETERMİNİZMDİR
Determinizm; basiret, izan, bilinç (gerekirlilik, necessity)
demektir. Bu kelimelerin ortak anlamı ise NİÇİN ve
NASIL sorularının cevabını baştan (önceden) verebilme
yeterliliğidir. Bu kavram Aristo'nun ortaya koyduğu "aklın
İlkeleri" içinde 4. madde olarak yer alan yeter-sebep
ilkelerinden CAUSALITY (SEBEPLİLİK/NEDENSELLİK)
başlığı altında formüle edilir.
Şöyle ki; her olayın bir sebebi vardır, yani sebepler
sonuçları yaratır. Sonuçlar, sebeplerden kaynaklanır
(dedüktif).
Determinizm: Bazı şartlar tam olarak bilindiğinde, bu
şartların neticesi önceden görülebilir (bilinebilir).
Sonuçları bilerek yola çıkmak determinizm, sebepleri
bilerek öngörüde bulunmaya ise "endüktif determinizm"
denir. Helva yapmak niyetiyle un, yağ ve şeker temin
edip, pişirme sıra ve yöntemine uymak gerekir. Bu,
indeterminist bir davranıştır. Helvayı nasıl yaptın
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sorusunu cevaplamak ise, determinist bir davranış ya da
açıklamadır. Kısaca;
Sebeplerden sonuca,
Sonuçtan sebeplere
iki yönlü bilgi sahibi olmaktır. Determinizm, bilgi sahibi
olmaktır, temel sorusu NİÇİN'dir ve onu NASIL sorusu
izler. Eski Türk Ticaret Kanununda şöyle bir ifade yer
alırdı: "Basiretli bir tüccar gibi davranmak". Bu hukuki bir
şart idi. Determinizm, öğrenmenin en üst aşamasıdır.
Eğitim bilimciler buna DUYUŞSAL ALAN eğitimi derler.
Determinizm sebep-sonuç yasasının bir türevidir. Aynı
sebepler her zaman aynı sonuçları doğurur demektir.
Determinizm sebepten sonuca bir eylemin sonucudur.
Sonucu bilerek sonuçtan sebebe yürümeye ise
BASİRET (bilinç) denir. Basirete giden yöntem "Salih
Amel" yoludur. Buna fıkıhçılar "Fıkhın Yolu" derler.
İslam'da ise buna MUKADDERAT denir. Mukadderat,
sonunu bildiğiniz bir yola girmektir. Bu kesinlikle
kadercilik değildir. Mukadderat; kaçınılamaz son, sonuç
demektir.
Kur'an-ı Kerim'den de bunu anlatan ayetler sunalım:
NİSA SURESİ 62. Ayet:
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Öyleyse, nasıl olur da, kendi elleriyle yaptıkları
yüzünden, onlara bir musibet isabet eder, sonra sana
gelerek: "Kuşkusuz, biz iyilikten ve uzlaştırmaktan başka
bir şey istemedik" diye Allah'a yemin ederler?
AL-İ İMRAN SURESİ 165. Ayet:
(Onlara) İki misli uğrattığınız bie musibet size isabet
edince mi: "Bu nereden?" dediniz. De ki: "O, sizin
kendinizdendir." Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.
KASAS SURESİ 47. Ayet:
Kendi ellerinin öne sürdükleri dolayısıyla, onlara bir
musibet isabet ettiğinde; "Rabbimiz, bize de bir elçi
gönderseydin de böylece senin ayetlerine uysaydık ve
müminlerden olsaydık" diyecek olmasalardı (seni
göndermezdik).
RUM SURESİ 36. Ayet:
Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla
sevinirler; kendi ellerinin takdim ettiği dolayısıyla onlara
bir kötülük isabet ettiğinde, hemen umutsuzluğa
kapılırlar.
CASİYE SURESİ 20. Ayet:
Bu (Kur'an) insanlar için basiretlerdir, kesin bilgiye
inanan bir kavim için bir hidayet ve bir rahmettir.
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ŞURA SURESİ 30. Ayet:
Size, isabet eden her musibet (ancak) ellerinizin
kazandığı dolayısıyladır. (Allah) Çoğunu da affeder.
(Ne ekersen onu biçersin, gibi.)
Sonuç olarak, İslam bizden bilinçli davranmamızı bekler.
Bu da bize en üst düzeyde bilgilenmemiz gerekliliğini,
dolayısıyla İslam'ın bireylere en üst derecede tahsil
yapma zorunlulukları olduğunu hatırlatır. Tabii, önemli
olan sadece bilinçli olmak değil, bilinci hayata
uygulamaktır (davranışlara yansıtmaktır). Bu kural
İslam'da kadercilik değil, mukaddercilik (zorunlu
sonuç/gerekirlilik) olduğunu anlatmaktadır.
İSLAM; DEVRİMCİ VE EVRİMCİDİR
İslam; inanç düzeyinde cahil bir topluma; bilim, felsefe,
cumhuriyet, çağdaşlık, determinizm gibi bir çok yenilik
getirmiştir. Toplum böylece değişim ve dönüşüm
yaşamıştır. Arkadan gelen ve 300 sene süren Ortadoğu
İslam medeniyeti ve Endülüs'te 1500 yıllarına kadar
süren İslam uygarlığı bu günümüzü hazırlamıştır.
Avrupalılar bilim ve dini tamamen İslamlardan
öğrenmişlerdir. Ancak bunun kaynağı, sanıldığı gibi
Ortadoğu değil, Endülüs'tür. Kurtuba, Sevilla, Toledo ve
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Granada gibi şehirlerde kurulan ve sürdürülen İslam
eğitim kurumlarında eğitim gören Avrupalı gençler,
Rönesans ve Reformu gerçekleştirdiler. Rönesans ve
Reform aydınlanmacılığı, bilim ve teknolojiyi, keşifleri ve
icatları getirmiş, sonucunda 300 yılda dünya bugünkü
çizgiye gelmiştir. Son Endülüs Emirliği yıkılırken,
KURTUBA'da kütüphanelerde 600.000 kitap
bulunuyordu. Bu kitapların hepsini İspanyollar yok
etmişlerdir. Albert Einstein, "Eğer o kitaplardan bir tanesi
bile bugüne kalsaydı, şimdi yıldızlar arasında seyahat
ediyorduk" demişti.
1492 yılında, İspanya'dan 2. Beyazıt'tan sığınma ve
yardım isteyen Sefarad (Serafin) Yahudileri Selanik,
İzmir, Bursa'ya getirilip yerleştirilmişti. Bir iddiaya göre
sayıları 60 bin-100 bin kişi, başka bir iddiaya göre ise 3
bin aile idi. Bu insanların bile Osmanlı kültür hayatına
çok katkısı olmuştur. Keşke o dönemde Endülüs Emevi
Arap bilim adamları da getirilseydi. Ne büyük bir fırsat
kaybı...
Hz. Muhammed Medine'de ilk İslam devletini kurmuştu.
Bu toplum, bağımsız ve özgür bir toplumdu. Çünkü İslam
insanın bağımsız ve özgür olmasını öngörür. Devlet ise
SOSYAL DEMOKRATTI. Hz. Muhammed bu devletin
BANİ Cumhurbaşkanı idi (emir değil). Arkadan gelen dört
halife de sıralı cumhurbaşkanları idi. Onun için bu devleti
yıkan ve zorla başına geçen Muaviye, hukuken HALİFE
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(ölenin yerine geçen) değildir. Ancak bu görev değişimi
halk oylaması ile oluyordu. Bu devletten hiç
bahsedilmez.
Devrimcilik (REVOLUTIONISM); kökten değişim, eskiyi
yıkıp yerine yepyeni bir şey koymak iken evrimcilik
(EVOLUTIONISM); olanı iyileştirmek, geliştirmek
anlamındadır. İslam'ın devrimci ve evrimciliği ile ilgili
olarak Kur'an'daki şu ayete dikkat ediniz:
ENFAL SURESİ 53. Ayet:
Bir kavim (toplum) kendinde olanı değiştirinceye kadar
Allah, ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir.
Allah şüphesiz işitendir, bilendir.
Değişime, dönüşüme kapalı toplumların sonu hüsrandır
demenin en güzel Kur'anca 'sı değil mi?
KEHF Suresi'nde de anlatılan budur. Kehf Suresi'nde
Yüce Allah; "zamana, çağa uyun, çağdaş olun, aksi
halde zaman sizi yok edecektir" demek istemektedir.
Bu arada bilmeyenlere açıklayalım. Devrim, bir şeyin
kökten terk edilip yerine yepyeni bir şey koymaktır.
Evrimcilik ise olanı daha geliştirmek, daha yararlı hale
sokmaktır. Örneğin biz Babil'den kalma kağnıyı
değiştirmeden 1970lere kadar kullandık. Ne
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geliştirebildik, ne de yerine daha mükemmelini
koyabildik. Kara saban da 60'lara kadar kullanıldı. Yerine
pulluğu koymak o tarihlerden sonra oldu. Bunda fakirliğin
de etkisi var tabii. Bugün ise köylümüz traktör ve modern
araçlar kullanabiliyor, şükürler olsun.
İSLAM ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIKTIR
İnsan özgür değilse, toplum bağımsız; toplum bağımsız
değilse, insan özgür olamaz.

Atatürk'ün İslam'ı çok iyi anladığını belirtmiştik. Şu söz
İslami (tevhidi) bir söylemdir:
"Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir."
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Bu söylem yapısal olarak İslami bir ifadedir. Kur'an-ı
Kerim insanın özgür olması gerektiğini savunur. Örneğin;
BELED SURESİ 10, 12, 13. Ayetler:
Biz ona (insana) iki tepe gösterdik. (iyilik ve kötülük yolu)
Sarp yokuşun (iyilik yolu) ne olduğunu bilir misin?
O, bir kimseyi esaretten kurtarmaktır.
MUHAMMED SURESİ 4. Ayet:
Öyleyse inkarcılarla (savaş sırasında) karşı karşıya
geldiğiniz zaman, hemen boyunlarını vurun, sonunda
onları iyice bozguna uğratıp zafer kazanınca da artık
(esirler için) bağı sımsıkı tutun. Bundan sonra ya bir lütuf
olarak onları bırakın veya bir fidye karşılığı serbest
bırakın.
YUNUS SURESİ 19. Ayet:
Bütün insanlık sadece tek bir toplumdan ibaretti. Ama
sonradan görüş ayrılığına düşerek parça parça oldular.
Eğer Rabbinden bir kelime/bir söz geçmemiş olsaydı,
ihtilaf ettikleri konuda aralarında hemen hüküm verirlerdi
(mutabakata varırlardı).
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MÜDDESİR SURESİ 56. Ayet:
Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar; takvanın sahibi
(onu kabul etmeye ehil olan)O'dur, mağfiretin sahibi
(bağışlamaya ehil olan da) O'dur.
(Herkes düşüncesinde hürdür. Sonuçlarını affetmek de
sadece Allah'a aittir.)
Bu ayette insanların, yaşamlarında doğru yolu bulmakta,
tercihlerinde, seçimlerinde serbest oldukları
anlatılmaktadır. Yani insan "fikri hür, irfanı hür, vicdanı
hür" olmalıdır. Bu söz size bir şey hatırlatıyor mu? Allah,
"ben insanın birey olarak özgür, toplum olarak bağımsız,
fikri hür olmasını isterim" diyor. Kısaca insan (uluslar da);
düşünce, amel ve ibadetlerinde özgürdür. Sonuçları da
onu ilgilendirir. Kur'an'ın Hz. Musa ile ilgili bölümlerinde
de özgürlüğün ve bağımsızlığın bir toplum için
vazgeçilmez hedefler olduğu gerçeği vurgulanmaktadır.
İSLAM KAPSAYICIDIR, ÇOĞULCUDUR
Bu ilke demokrasinin ruhudur. Şekle bakınız:
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ENAM SURESİ 116. Ayet:
Eğer yeryüzündeki (veya toplumunuzdaki) kimselerin
çoğunluğunun reyini/oyunu gerçeğin tek ölçüsü
sayarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar.
ŞURA SURESİ 38. Ayet:
Onlar ki; (Müminler)
Rablerinin çağrısına cevap verenler
Namazı gereği gibi kılanlar
İşleri/yönetimleri ile aralarında danışma ile olanlar (ortak
işleri danışarak karar vermek, istişare, mutabakat)
İslam kapsayıcıdır ilkesi diyalektikten çıkar. Şöyle ki;
Allah "İnsan yarattığım en mükemmel ve SAYGIDEĞER
eserimdir" der.
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ARAF SURESİ 11. Ayet:
Sizi yarattık, sonra size şekil verdik. sonra da meleklere
dedik ki: Adem'e secde edin (saygı ile önünde eğilin).
İnsandan yola çıkalım:
İNSAN OLMAYAN
(bitki-hayvan)

İNSAN

CANSIZLAR
(hava-su-toprak)

CANLILAR

TOPLUM

BİREY(insan)

eşdeğerdir

DİĞER TOPLUMLAR

TOPLUM

eşdeğerdir

FAKİR

ZENGİN (insan)

eşdeğerdir

CAHİL

OKUMUŞ (insan)

eşdeğerdir

YAŞLI

GENÇ (insan)

eşdeğerdir

ERKEK

KADIN (insan)

eşdeğerdir

YETKİSİZ

YETKİLİ (insan)

eşdeğerdir

İSLAM OLMAYAN

İSLAM (insan)

eşdeğerdir

AYNI MİLLETTEN
OLMAYAN

AYNI
MİLLETTEN

eşdeğerdir

eşdeğerdir
eşdeğerdir

İşte kapsayıcılık budur. Boşuna mı Yüce Allah, "Biz bu
kitapta eksik hiç bir şey (söylenmedik) bırakmadık" diyor
MAİDE Suresi'nde?
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İSLAM ADALET VE EŞİTLİKTİR
Bu ilkeyi surelere ve ayetlere bakarak açıklayalım:
NİSA SURESİ 58. Ayet:
Şüphesiz Allah, emanetleri ehline teslim etmenizi ve
insanlar arasında hükmettiğinizde ADALETLE
hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel
öğüt veriyor. Doğrusu Allah, işitendir, görendir.
MAİDE SURESİ 42. Ayet:
Onlar, yalana kulak tutanlardır, haram yiyicilerdir. Sana
gelirlerse aralarında hükmet veya onlardan yüz çevir.
Eğer onlardan yüz çevirecek olursan, sana hiç bir şeyle
kesin olarak zarar veremezler. Aralarında hükmedecek
olursan ADALETLE hükmet. Şüphesiz Allah, ADALETLE
hükmedenleri sever.
MAİDE SURESİ 8. Ayet:
Ey iman edenler, adil şahitler olarak, Allah için hakkı
(ADALETİ) ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi
ADALETTEN alıkoymasın. ADALET yapın (ADİL olun).
O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının.
Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.
NİSA SURESİ 135. Ayet:
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Ey iman edenler, kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız
aleyhine olsa bile, Allah için şahitler olarak ADALETİ
ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun;
çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse ADALETTEN
dönüp hevanıza (tutkularınıza) uymayın. Eğer dilinizi
eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz,
şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır.
MÜNTEHİNE SURESİ 8. Ayet:
Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi
yurtlarınızdan sürüp çıkartmayanlara iyilik yapmanızdan
ve onlara ADALETLİ davranmanızdan sizi sakındırmaz.
Çünkü Allah ADALET yapanları sever.
AL-İ İMRAN SURESİ 21. Ayet:
Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız
yere öldürenler ve insanlardan ADALETİ emredenleri
öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.
NAHL SURESİ 90. Ayet:
Şüphesiz Allah ADALETİ, ihsanı yakınlara vermeyi
emreder, çirkin utanmazlıklardan, kötülüklerden ve
zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur
ki öğüt alıp düşünürsünüz.
-

186

Kur'an-ı Kerim'de böyle ayetler çoktur. Şu halde bizim
söyleyeceğimiz başka bir söze gerek yoktur.
İSLAM LİYAKATÇİLİKTİR
İslam, herkesin, bir konuda uzlaşmasını ve işlerin
liyakate göre dağıtılmasını emreder.
Şu ayetlere bakınız:
NİSA SURESİ 58. Ayet:
Şüphesiz Allah, emanetleri ehline (sahiplerine) teslim
etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle
hükmetmenizi emrediyor.
(iltimas, kayırma yapmayın anlamında)
İSRA SURESİ 36. Ayet:
Öğrenmediğin, bilmediğin bir işi yapmaya kalkma. Çünkü
kulak, göz ve gönül, bunların hepsi, ondan sorumlu
olacaktır.
SEBE SURESİ 10-11. Ayetler:
Ve ant olsun, (böylece) biz Davut'a katımızdan bir iyilik
verdik.
"Ey dağlar. Siz de onunla birlikte yankılanın.
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Ve ey kuşlar (siz de onunla birlikte) tesbih edin/anın"
dedik.
Ve demiri onun için yumuşattık. (ısıtma tekniğini öğrettik
anlamında)
Geniş zırhlar yap.
Titiz, biçimli ve ölçülü yap.
Ve hepiniz yararlı bir iş yapın.
Şüphesiz ben, yaptıklarınızı görmekteyim.
İSLAM'DA KİN YOKTUR
İslam barışın, kardeşliğin, merhamet ve sevginin dinidir.
İslam'da kin yoktur. Bakın Kur'an ne diyor:
HİCR SURESİ 45, 46, 47. Ayetler:
Gerçekten takva sahibi olanlar cennetlerde ve pınar
başlarındadır.
Oraya esenlikle ve güvenlikle girin.
Göğüslerinde kinden (hasetten ne varsa tümünü) sıyırıp
çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı
karşıyadırlar.
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Demek ki; cennete girmenin, olmazsa olmaz şartı, kin
tutmamaktır. Verilen mesaj budur.
İSLAM ERDEMDİR (AHLAK/MORAL/ETİK)
İslam'da ahlakla ilgili bazı sureleri sıralayalı
KALEM SURESİ 10, 11, 12, 13. Ayetler:
Şunların hiç birine uyma:
Yemini alışkanlık haline getirmiş alçağa,
İşi gücü birbirini çekiştirmek olan dedikoducuya,
Kaba, katı kalpli, üstelik karaktersiz, kötülükle damgalı
olana.
HUD SURESİ 85, 86. Ayetler:
Ey kavmim,
Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, dengeli, adaletli
İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin.
Bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.
(DÜRÜST OLUN)
Allah'ın bıraktığı helal şeyler, sizin için daha hayırlıdır.
(HELAL KAZANÇ)
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HİCR SURESİ 88. Ayet:
Sakın gözlerini
Onlardan bazı zümrelere,/çiftlere/eşlere verdiğimiz,
Dünyalık şeylere dikme.
Onlara üzülme ve
Müminlere şefkat kanatlarını indir / merhametli davran.
Mesaj şudur:
Bazıları sizden daha varlıklı olabilir, onları kıskanmayın,
haset etmeyin, kin ve nefret beslemeyin, sevgi dolu olun.
Belki bir gün siz de varlık sahibi olabilirsiniz, unutmayın,
zengin düşmanlığı yapmayın.
FURKAN SURESİ 67, 68. Ayetler:
Onlar harcadıkları zaman
Savurganlık etmezler ve cimrilik de etmezler.
Bu ikisinin arasında dengelidirler.
Onlar,
Allah ile birlikte, başka bir ilaha yalvarmazlar.
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Allah'ın haram kıldığı CANI ÖLDÜRMEZLER.
Haklı bir gerekçe (savunma durumunda) olmadıkça.
Ve zina etmezler.
FURKAN SURESİ 72. Ayet:
Onlar ki:
Yalan şahitlikte bulunmazlar.
ARAF SURESİ 85. Ayet'ten bir bölüm:
Ölçüyü ve tartıyı tam yapın.
İnsanların eşyasını değerinden düşüp eksiltmeyin.
ŞUARA SURESİ 181. Ayet:
Ölçüyü tam yapın ve sakın eksiltenlerden olmayın.
(çalmayın)
Dosdoğru ölçü ile tartın.
Kimsenin hakkını yemeyin.
ENAM SURESİ 152. Ayet:
Yetimin malına yaklaşmayın.
Yetimin lehine olan, iyi bir tutumla olması hariç.
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Ergenlik çağına erişinceye kadar.
İslam'da hemen her surede bir veya birden fazla ahlak
kuralı mutlaka vardır. Bizim burada söylemek istediğimiz
çok önemli bir husus vardır, o da şudur:
İslam ahlakında ne birey ne de toplum önceliklidir. Yani
İslam birey ve toplumu hak ve sorumlulukları açısından
eşit görür. Toplum çıkarına bireyin, birey çıkarına
toplumun zarar görmesine müsaade etmez. Dengelidir.
Bu İslam dininin insana ve hayata tevhidi (diyalektik)
bakmasının sonucudur. İslam şeriatının da temeli budur.
ŞERİAT, Şeriye kelimesinden gelir. Şeriye ise
mutabakat, konsensüs demektir.
Sonuç olarak; İslam etiği ne belirleyici, ne normatif, ne
de metaetik tanımlarına sığmaz. İslam etiği; salt inanç,
akıl (felsefe) veya bilim etiği de değildir. İslam etiği daha
ileri bir etik anlayışıdır. Hareket noktası bilim, akıl ve
diyalektiktir. Bu diyalektiğin bir tarafında birey, diğer
tarafında toplum eşit olarak yer alır. Etik kuralları da
konsensüslerle yani şeriye ile ortaya çıkar. İslam etiğine
bir tek isim verilebilir. O da BİLİNÇ ETİĞİ'dir. Ya da daha
bilimsel bir deyişle; ERGONOMİK AHLAK...
İslam ahlakı ile ilgili olarak söylenebilecek son şey şudur:
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İslam ahlakı LAİK AHLAK 'tır, SEKÜLER AHLAK
DEĞİLDİR. Aradaki fark aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

İslam'da ahlak, davranışların üzerine vurulmuş bir
kaplama değildir. Salih Amel dediğimiz düşünme sistemi
içinde yer alır. Salih Amel için laikliğin sınırına kadar
gidilmelidir. Yoksa diyalektik etik oluşamaz. Seküler
ahlak ise bilimle başlar. Salih Amele müsaade etmez.
Bunun için seküler ahlak pragmatizmden oportünizme,
makyavelizmden hedonizme kadar her davranışa açıktır.
Anti sosyaldir, diyalektik değildir. Laik ahlak daha
insanidir. Şekle bakınız:
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İnsan tevhidi (diyalektik) bir varlıktır. Yapı yukarıdaki
gibidir. Seküler ahlak 4. bölgeyle ilgilenir. Laik ahlak 2, 3,
4 no'lu bölgeler ile ilgilenir. 2 ile 3 ve 4'ün mutabakatını
arar. İşte ergonomik etik budur.
Yusuf Suresi'nin tamamı da bu konuyu anlatmaktadır.
Kur'an-ı Kerim bize özet olarak; "işi ehline, adil ve erdem
sahibi insanlara tevdi ediniz" demektedir. Kısaca İslam,
iş bölümünü ve nitelikli insanlar topluluğu oluşturmayı
emreder. Bu topluluğa CEMAHİRİYE denir.
Mustafa Kemal Atatürk, İslam dinini en doğru anlamış ve
özümsemiş bir insandı. Onun şu sözü yukarıdaki konuyu
çok güzel ifade etmektedir:
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"Bu toplulukta hak sahibi olmak, herkesin bir iş görmesi
esasına dayanacaktır."
İSLAM SADAKATTİR, AHDE VEFADIR, SÖZÜNDE
DURMAKTIR (BİAT/BEYAT/TAKVA)
İslam söylenen söze, yapılan akitlere bağlı kalmayı
emreder. Bu amaçla kullanılan kelime BİAT 'tır. Biat; el
sıkışma, bir kimsenin devlet başkanlığını veya bir
yönetimin meşruiyetini kabul etmek, yetkilerini
doğrulamak, emir ve kararlarına itaat edeceğine ilişkin
kesin bir taahhütte bulunmaktır.
Yönetimin biçimini belirleyen siyasal sözleşmeye de
BİAT denir. İslamiyet'te biat; özgür bir irade ile meşru bir
öndere verilir. Yani BİAT körü körüne birine bağlanma,
itaat etme, kulluk, meczupluk, müritlik anlamına gelmez.
Hz. Muhammed'in Medinelilerle yaptığı 1. ve 2. Akabe
BİAT'ları böyle mutabakatlardır.
Bu konu İslam Tarihinde çokça yer alır. Nedense İslam
Tarihinde bu biatlardan fazla bahsedilmez ve
önemsenmez. Aslında bu iki BİAT, İslam Tarihinin en
anahtar olaylarıdır. Bu biatlar olmasaydı, belki İslam dini
de olmayacaktı. Hz. Muhammed bu görüşmelerde
Medine ileri gelenlerine bazı taahhütlerde bulunmuştu.
Bu taahhütlerine karşılık olarak O'nu liderleri olarak
kabul etmiş ve O'nunla birlikte zor bir mücadeleye
girmeyi kabul etmişlerdi. Birçok insan bu biatları Hz.
195

Muhammed'in Medine'ye sığınma görüşmeleri olduğunu
düşünür. Hatta HİCRET 'in de can güvenliğinin
kaybolması nedeniyle yaşandığını zanneder. Oysa
durum farklıdır.
Hz. Muhammed, hayatı tehlikeye girmese de Medine'ye
gitmeye karar vermişti. Zira MEKKE 'de düzeni dinine
göre değiştirip dönüştüremeyeceğini görmüştü. Mekke
bir PANTEON'du ve öyle kalması gerekiyordu. Çünkü
yaşaması buna bağlıydı. Yani Mekke bir MİSYON
merkeziydi. Peki Hz. Muhammed ne düşünüyordu? O,
bir devlet kurmak gerektiğini görmüştü. Ancak bu devlet
ile İslam'ın isteklerini hayata geçirebilirdi. İşte
Medinelilerle yapılan BİAT'lar bu anlama geliyordu.
Ancak böyle bir proje MEKKE'nin kabullenebileceği bir
şey olmayacaktı. Medine'ye gitse bile önünde çok çetin
bir mücadele O'nu bekliyordu. Kureyşli Hz. Muhammed,
Yemen (Saba) kökenli Hazreç ve Evs kabilelerine
mensup MEDİNE halkına bunları anlatmıştı. Başlangıçta
putperest olup sonra Müslümanlığa geçen bu kabileler,
ileride Mekke ile yapılacak BEDİR, UHUD, HENDEK
(savunma) savaşlarının ordularını teşkil edeceklerdi.
Ancak Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki bu insanlar, bu
mücadelelerde Hz. Muhammed'i desteklemekte azim ve
irade zafiyetleri göstermişlerdir. Bunu ENFAL, AL-İ
İMRAN, SAFF, AHZAP, HUCURAT, MÜNTEHİNE,
MUHAMMED, TEVBE surelerinden anlamaktayız.

196

Öyle ki HUCURAT SURESİ 14-15. Ayetler'de şunlar yer
almaktadır:
14. Ayet: Bedeviler "İman ettik" dediler. De ki "Siz iman
etmediniz, ancak İslam (teslim) olduk deyin. İman henüz
kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah ve Resulüne itaat
ederseniz, O sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez.
Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir."
15. Ayet: Mümin olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar
Allah'a ve Resulüne iman ettiler, sonra hiç bir kuşkuya
kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat
ettiler. İşte onlar, sadık(doğru) olanların ta kendileridir.
SAFF SURESİ 2, 3, 4, 11. Ayetler:
2. Ayet: Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden
söylersiniz.
3. Ayet: Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında
bir gazap (konusu olması) bakımından büyüdü (büyük bir
suç teşkil etti).
4. Ayet: Şüphesiz Allah, kendi yolunda, sanki birbirlerine
kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları
sever.
11. Ayet: Allah'a ve Resulüne iman ederseniz,
mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz.
Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.
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Ahde vefa, sadakat, sözde durma için başka ne
söylenebilir...
Ey istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy! Sen Arapçayı
Araplara öğretecek kadar mükemmel biliyordun. Mustafa
Kemal Atatürk senden Kur'an-ı Kerim'i Türkçeye tercüme
etmeni, Türk milletinin dinini kendi dilinden Kur'an'ı Kerim
ile öğrenmesini istemişti. Sen de yaptın, tercüme ettin
ama tercüme metinleri Atatürk'e teslim etmedin. Neden?
Çanakkale Şehitleri şiirinde, orada savaşan Mehmetçik
için;
"Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi..." diyordun.
"Ben size savaşmanızı değil, ölmenizi emrediyorum!"
diyen komutanlarını dinleyip, sabah abdest alıp, akşamı
görmeden şehit olan o yiğitleri nasıl olup da bu azim ve
irade yoksunu adamlarla (Allah'ın da kitabında sitem
ettiği) eşit gördün! Bu sureleri sen okumadın mı? Bunları
okuyup utandığın için mi tercüme metinleri teslim
etmeyip Mısır'a gittin? İstanbul Erkek Lisesi neden sarısiyaha boyanmıştı? Acaba Alman yazar Erich Maria
Remarque, "Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok"
romanını bu çocuklar için mi yazmıştı? Bunlar da bizden
olsun...
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İSLAM IRKÇILIK VE MİLLİYETÇİLİK KARŞITLIĞIDIR
(HÜMANİSTTİR, İNTERNASYONALİSTTİR)
İslam'ın bu özellikleri aslında tevhidi (diyalektik)
mantığından çıkar. Ama biz bunları ayetlerle açıklayalım:
HUCURAT SURESİ 11, 13. Ayetler:
11. Ayet: Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) kavimle
alay etmesin, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar;
kadınlar da kadınlarla (alay etmesin), belki kendilerinden
daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi)
yadırgayıp küçük düşürmeyin ve birbirinizi" olmadık-kötü
lakaplarla" çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü
bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların
ta kendileridir.
13. Ayet: Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir
dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız ve tanışmanız için
sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah
katında sizin en üstün olanınız (kerim) (ırk, renk, soy ve
servetçe değil) takvaca en ileri olanınızdır. Şüphesiz
Allah bilendir, haber alandır.
RUM SURESİ 22. Ayet:
Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve
renklerinizin ayrı olması, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz
bunda, bilenler için gerçekten ayetler vardır.
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FATIR SURESİ 28. Ayet:
İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri
böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise Allah'tan
ancak alim olanlar "içleri titreyerek korkar". Şüphesiz
Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır.
Başka söze gerek kaldı mı?
İSLAM "ÖLDÜRMEYİNİZ" DER
İslam, insan hayatına en üst düzeyde değer vermiştir.
Bunu şu ayetlerden anlıyoruz:
FURKAN SURESİ 68. Ayet:
Allah ile birlikte, başka bir ilaha yalvarmazlar.
Allah'ın haram kıldığı CANI ÖLDÜRMEZLER haklı bir
gerekçe (savunma durumunda) olmadıkça ve zina
etmezler.
İSRA SURESİ 33. Ayet:
Haksız yere, Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyin.
Kim mazlum olarak öldürülürse, onun velisine yetki
vermişizdir; o da öldürmekte aşırı istekli olmasın. Çünkü
o, kendisine yardım edilendir.
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BAKARA SURESİ 84, 85. Ayetler:
84. Ayet: Hani sizden "Birbirinizin kanını dökmeyin,
birbirinizi yurtlarından çıkarmayın" diye misak almıştık.
Sonra sizler bunu onaylamıştınız. Hala (buna) şahitlik
ediyorsunuz.
85. Ayet: Sonra (yine) siz birbirinizi öldürüyor, bir
bölümünüzü yurtlarından sürüp çıkarıyor ve günah ve
düşmanlıkla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve size esir
olarak geldiklerinde onlarla fidyeleşiyordunuz. Oysa
onları çıkarmanız, size haram kılınmıştı. Yoksa siz,
Kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı
ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların, dünya
hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir;
kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına
uğratılacaklardır. Allah, yaptıklarınızdan habersiz
değildir.
NİSA SURESİ 92,93. Ayetler:
92. Ayet: Bir mümine, (hata sonucu) olması dışında, bir
başka mümini öldürmesi yakışmaz. Kim bir mümini hata
sonucu öldürürse, mümin bir köleyi özgürlüğüne
kavuşturmayı ve ailesine teslim edilecek bir diyeti
vermesi gerekir.
93. Ayet: Kim bir mümini kasıtlı olarak öldürürse cezası,
içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona
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gazaplanmış, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap
hazırlamıştır.
Bu arada yeri gelmişken DEİZM (Yaradancılık) hakkında
da bir açıklama yapalım. Deizm ile kastedilen dört
tanımlama vardır:
1- İnayetle ilişkisi olmayan bir yaratıcı kavramı
2- Ahlaki özellikleri olmayan bir tanrı kavramı
3- İnsan ruhunun ölmezliğini kapsamayan bir tanrı ve
inayet kavramı
4- Hayatta ilahi inayeti temsil eden, ahrette ise iyilik ve
kötülüğü yargılayan ama vahiy ve tabiatüstü ile ilişkisi
olmayan bir yaratıcı tanrı kavramı
KANT 'a göre yaradancılık, ahlaki özellikleri olmayan bir
ilk nedenin ve mutlak varlığın; tanrıcılık ise bu hayatta
kaza ve kaderi tayin eden, ahrette adaleti uygulayan
kişisel bir tanrının kabul edilmesidir.
Bizim DEİZM ile kastettiğimiz tanım ise daha çok Hz.
İbrahim 'in tanımlamasıdır. Ancak bu tanım doğru ama
eksiktir, sadece RAHİM/HALİK 'in tanımlanması ile
ilgilidir. Oysaki İslam, Tevhidi DEİZM'dir yani; Diyalektik
DEİZM. Bu tanım hem RAHMAN 'ı, hem de RAHİM 'i
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kapsar. Zira Yüce Allah, rahman ve Rahim'in bir
beraberliğidir. Deizm MONOLİTİK bir din tanımlaması
iken, İslam ya da Tevhidi Deizm DÜALİTİK yapıdır. İslam
ilahiyatçıları Rahman ve Rahim 'i (2 tanrı) mahdut
(sınırlı) ilah olarak tanımlamışlardır. Yani Allah kavramı
düalitik bir yapıdır (double core). Şekle bakınız:

Köşelerin dışa doğru yumuşak kıvrılması matematikteki
limit tanımıdır. Kayan nokta (sonlanmayan, limitsiz)
demektir. Rahman ve Rahim'e mahdut ilah (tanrı)
denmesinin sebebi YY' doğrusunda sonlanmalarıdır (iki
yarım küre gibi).
Buna Kur'an'da en güzel örnek ALLAHÜ EKBER ayetidir.
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"Allah; ekber, kebir olandır" der. Kebir, cebir mantığıdır.
Yani karşıtların birlikteliği ya da tevhid, diyalektik, düalist,
ikici mantık.
Kısaca; Allahü Ekber, "Allah diyalektik, tevhidi yapıdır"
demektir. Aslında, Allah'ın yüceliğini tanımlayan ve
tevhidi mantık değil, Aristo mantığı ile yapılmış olan
tanım:
"Allah-ül AZİM" 'dir.
Bu arada bir açıklama daha yapmalıyız. Felsefe
kitaplarında tanrının varlığının kanıtlanması üzerine bazı
kanıtlar ileri sürülmektedir. Bunlar:
1. Ontolojik kanıt (Yetkinlik)
2. Kozmolojik kanıt
a. Hudus kanıtı: Sebep-sonuç yasası
b. Teolojik kanıt: Düzen
şeklinde sınıflandırılmıştır.
Bu kanıtların hepsi de sadece deizm için geçerlidir.
Çünkü hepsi de akla uygundur. Yani felsefenin alanına
girer. Felsefe akıl ile başlar. Akıl öncesi, yani prolojik
dönem felsefeyi ilgilendirmez. O, inanç alanıdır. İnancın
mantıksal temeli yoktur. İnanç; ön kabuldür, farzdır,
agnostik bilgidir. Felsefenin görevi ve yetkisi, prolojik
204

temelli inanç ve ön kabullere (heva ve nefs) dayalı teist
dinlere lojik bir kılıf bulmak (aklileştirmek, rasyonalize
etmek) değildir. Felsefe akıl dışılığı aklileştiremez. Bu
bakımdan tüm kutsal kitaplar (Tevrat, Zebur, İncil ve
Kur'an) deizm temellidir. Çünkü deizm aslında İbrahim
dinidir ve sadece RAHİM 'i tanımlayan monolitik dindir.
Tevhid dinleri ise düalist ve daha önemlisi diyalektiktir
yani karşıtların beraberliği (anti deizm-deizm) şeklinde
son şeklini almış en mükemmel (kemale ermiş) dinlerdir.
Ne var ki Hıristiyan ve Museviler Hz. İsa'yı ve Hz.
Üzeyir'i (Ezra), Allah'ın kulu değil, oğlu diyerek dinlerini
panteizme döndürmüş yani şirk koşmuşlardır. Kısaca
tahrif etmişlerdir. Bunu da şu şekilde yapmışlardır:
Yaradan ve yaratılanı ayıran X ve Y çizgilerini kırarak.
Şekle bakınız:

Halbuki bu çizgiler mantık çizgisidir. SALİH AMEL bu
çizgide yürür. Yani dinin mantığı bozulmuştur.
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İSLAM CEMAATÇİLİĞİ, TARİKATÇILIĞI, ARACILIĞI,
YATIR VE TÜRBECİLİĞİ REDDEDER
Kur'an'da bu konulara değinen bazı ayetler:
MÜMİNÜN SURESİ 52, 53, 54. Ayetler:
52. Ayet: İşte sizin ümmetiniz bir tek ümmettir ve Ben de
sizin Rabbinizim; öyleyse benden korkup sakının.
53. Ayet: Ancak onlar, işlerini kendi aralarında (farklı)
kitaplar halinde böldüler; her bir grup, kendi ellerinde
olanla yetinip sevinmektedir.
54. Ayet: Artık sen onları, belli bir süreye kadar kendi
gafletleri içinde bırak.
RUM SURESİ 32, 33. Ayetler:
32. Ayet: (O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara
ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her
grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.
33. Ayet: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman,
"gönülden katıksız bağlılar" olarak, Rablerine dua
ederler; sonra kendinden onlara bir rahmet tattırınca
hemencecik bir grup Rablerine şirk koşarlar.
ENAM SURESİ 159. Ayet:
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Gerçek şu ki, dinlerini parça parça edip kendileri de
gruplaşanlar, sen hiç bir şeyde onlardan değilsin. Onların
işi ancak Allah'adır. Sonra O, işlemekte olduklarını
kendilerine haber verecektir.
ŞURA SURESİ 9. Ayet:
Yoksa O'nun dışında (Allah'ın) bir takım veliler mi
edindiler? İşte Allah, veli O'dur, ölüleri dirilten O'dur. O,
her şeye güç yetirendir.
ZÜMER SURESİ 3, 14, 15, 17. Ayetler:
3. Ayet: Haberin olsun; halis (katkısız, saf) olan din
yalnızca Allah'ındır. O'ndan başka veliler edinenler
(şöyle derler:) "Biz bunlara, bizi Allah'a daha fazla
yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. "Elbette Allah, kendi
aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm
verecektir. Gerçekten Allah, yalancı, kafir olan kimseyi
hidayete erdirmez.
14. Ayet: De ki: "Ben dinimi yalnızca O'na halis kılarak
Allah'a ibadet ederim."
15. Ayet: "Siz O'nun dışında dilediklerinize ibadet edin."
De ki: "Gerçekten hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü
hem kendilerini, hem yakınlarını hüsrana uğratanlardır.
Haberiniz olsun; bu apaçık olan hüsranın kendisidir."
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17. Ayet: Tağut'a kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a
içten yönelenler ise; onlar için bir müjde vardır, öyleyse
kullarıma müjde ver.
NAHL SURESİ 20, 21. Ayetler:
20. Ayet: Allah'tan başka yakardıkları, hiçbir şeyi
yaratamazlar, üstelik onlar yaratılıp durmaktadırlar.
21. Ayet: Ölüdürler, diri değildirler; ne zaman
dirileceklerinin şuuruna varamazlar.
ANKEBUT SURESİ 41,42. Ayetler:
41. Ayet: Allah'ın dışında başka veliler edinenlerin
örneği, kendine ev edinen örümcek örneğine benzer.
Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı örümcek evidir;
bir bilselerdi.
42. Ayet: Allah, kendi dışında hangi şeye taptıklarını
şüphesiz bilir. O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve
hikmet sahibidir.
MÜMİNÜN SURESİ 117. Ayet:
Kim Allah ile beraber ona ilişkin geçerli kesin bir kanıt
(burhan)ı olmaksızın başka bir ilaha taparsa, artık onun
hesabı Rabbinin katındadır. Şüphesiz inkar edenler
kurtuluşa eremezler.
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ENBİYA SURESİ 92,93. Ayetler:
92. Ayet: Gerçekten, sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir.
Ben de sizin Rabbinizim, öyleyse bana ibadet ediniz.
93. Ayet: Onlar, işlerini kendi aralarında parça parça
dağıttılar (dinlerinde bölünmeler yaptılar); hepsi bize
döneceklerdir.
Bu kadarı herhalde yeterlidir.
İSLAM ZULME KARŞIDIR
İslam zulmün her türlüsüne karşıdır. Ancak en büyük
zulümü ise ADALETSİZLİK olarak tanımlar. Zulümden
kasıt işkence, darp, sömürü, her türlü eziyet, esir almak,
hor görmek, iftira atmak, hak yemek gibi olumsuz, insana
saygıyı ve insan hakları ihlallerini kapsayan tüm fiillerdir.
İslam sadece ZALİMİ değil, zulme karşı susanı,
kabulleneni ve karşı koymayanı da ZALİM sayar. KABE
bunun timsalidir. Kabenin bir adı da Beyt-İ ATİK'tir. Beyt-i
Atik, KIYAM ve DİRENİŞ demektir. Kıyam; ayağa
kalkma, ayakta durmak demektir, kısacası uyanıştır.
Cehalete, sömürüye, kötülüğe, köleliğe, çağ dışılığa, geri
kalmışlığa, adaletsizliklere, zulüme, insan ve toplum
haklarına tecavüze, şiddete karşı ayağa kalkma ve
direnme, mücadele etme demektir. Bu İslam’ın
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DEVRİMCİ yönüdür. Kısaca KABE veya BEYT-İ ATİK
dimdik ayakta duran SPARTAKUS’tür, Mustafa
KEMAL’dir, GANDİ’dir, MANDELA’dır.
Bugün yeryüzünün tek BEYT-İ ATİĞİ neresidir biliyor
musunuz? "ANITKABİR". Bu devleti boşuna mı yıkmak
istiyorlar zannediyorsunuz?
Bakın zulümle ilgili olarak Kur'an ne söylüyor:
ŞURA SURESİ 40, 41, 42. Ayetler:
40. Ayet: Kötülük yapan bir kişi / bir kötülüğün cezası:
onun gibi bir kötülüktür. Aynısıyla karşılık görmeli fakat
kim affeder ve ıslahı / sulhü / barışı esas alırsa onun
mükafatı Allah’a aittir. Şüphesiz O, ZALİMLERİ hiç
sevmez.
41. Ayet: Kim ZULME uğramasının ardından kendini
savunursa artık onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur.
42. Ayet: Aleyhlerine yol aranacak olanlar şu kişilerdir ki:
İnsanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere
(terörist) saldırılarda bulunurlar.
ŞUARA SURESİ 227. Ayet:
Ancak iman edenler, salih amelde bulunanlar (bilinçli
davrananlar, basiret) Allah’ı çokça ananlar ve zulme
uğradıklarında yardımlaşarak üstün gelmeye çalışanlar:
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böyle (yapamayacakları şeyleri söyleyenler gibi, sahte
biatçılar gibi) değildir. ZULMEDEN kimseler; yakında
nasıl bir inkilab / değişim ile devrileceklerini,
değişeceklerini göreceklerdir.
NEML SURESİ 11. Ayet
ZULM eden kimseler hariç; (onlar korksunlar) kötülüğün
ardından iyilik yapan olursa (başka) şüphesiz Ben çok
bağışlayıcıyım, çok merhametliyim.
Kur'an’da bunun gibi pek çok ayet yer almaktadır.
İSLAM HAYATA UYUMLUDUR
İslam dininin kuralları hayata uyumludur. Örneğin namaz
vakitleri yaşam koşullarına göz önüne alınarak
belirlenmiştir.
İlk gelen namazlar sabah, akşam ve yatsı namazlarıdır.
Sabah ve akşam namazları, Mekke’nin varlık sebebi olan
kervan ticareti esas alınarak belirlenmişti. Kervancılar
her sabah gün doğmadan kalkar, develeri doyurur,
yükler, kendi karınlarını doyurur, gün doğmaya
başlayınca yola koyulurlardı. Sabah namazının gün
doğumundan önce olması bundandır. Akşam namazı ise
kervan hedefe vardıktan sonra eda edilen namazdır.
Kervan gün batmadan önce mutlaka menzile
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ulaşmalıydı. O sebeple bu namaz gün batımı öncesinde
eda edilir.
Normal şartlarda insanlar sabah, akşam ve yatsı
namazlarını evlerinde kılarlardı. O dönemde (6.yy.)
gazete, dergi, telefon, radyo, televizyon gibi haberleşme
araçları yoktu. Gün boyu çalışan Müslümanların gün
içinde bir araya gelip bir birlerinden haberdar olmaları,
sosyalleşmeleri, karşılıklı dertlerinden, sıkıntılarından
haberdar olmaları çok zordu. Öğle ve ikindi namazları bu
yüzden farz olmuştur. Eğer öğle ve ikindi namazları
olmasaydı belki mescid ve camiler de olmayacaktı. Yani
bu iki namazın en önemli yanı, namaz öncesi ve
sonrasında müminlerin sosyalleşmesine hizmet ediyor
olmasıdır. Cuma öğle namazı ise Müslümanların sosyal,
ekonomik, yönetim ihtiyaçları için bir araya gelmesi
anlamında önemlidir. O dönemde camiler bir yerel ve
genel yönetim binası olarak hizmet yapıyorlardı. Yani
camilerdeki "Minber" (kürsü) bu amaçla konulmuştur.
Oruç ise yine kervanlara göre zamanlandırılmıştır. Şöyle
ki orucun başlangıcı ve bitişi kervanların yola çıkışı ve
varışı arasındadır. Bu saatlerde yol boyu / gün boyu
kervancılar hiçbir şey yemez ve içmezlerdi. Yanlarına
aldıkları bir deri matarada bulunan 1- 2 litre su ile zaman
zaman başlarını, alınlarını, yüzlerini, ense ve boyunlarını
mesh eder, ağızlarını çalkalarlardı. Bu hareketler aynen
namaz abdestine girmiştir.
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Hac ise zaten vardı. Ancak İslam’da yer almıyordu. En
son gelen iki ibadet hac ve oruçtur. Hac İbrahim Dini'nde
mevcuttu. İslam da İbrahimi dindir, bu nedenle İslam’a
da daha sonra farz kılınmıştır.
Mekke’yi Mekke yapan şey de hac idi. İslam’da
davranışlar ve ibadetler için iki norm konulmuştur;
"Sevap-Günah, Helal-Haram". Sevap tasvip kelimesi ile
aynı kökten gelir. Arapça onaylanan davranış demektir.
Günah kelimesi Farsça'dır; onaylanmayan davranış
demektir. Sevap-günah; doğru-yanlış anlamındadır.
Yüce Allah günah için af kapısını kısmen de olsa açık
bırakmıştır. Fakat "Haram-Helal" aynı şekilde
değerlendirilmemiştir. Helal ve Haram; daha sert,
bağlayıcı durumları tarif etmektedir. Haramın affı yok
gibidir.
İSLAM’DA KIYAFET ŞARTI YOKTUR
İslam’da kılık-kıyafet ile ilgili olarak gelen ayetler
şunlardır:
NUR SURESİ 31. Ayet:
Mümin kadınlara söyle: Gözlerini (harama çevirmekten)
kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar, süslerini açığa
vurmasınlar, ancak kendiliğinden görünen hariç. Baş
örtülerini yakalarının üstünü (kapatacak şekilde)
koysunlar, süslerini kendi kocalarından ya da
213

babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının
oğullarından ya da kendi kardeşlerinden, ya da
kardeşlerinin oğullarından, ya da kendi kadınlarından ya
da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına
ihtiyacı olmayan (arzusuz ve iktidarsız) hizmetçilerinden
ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan
çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri
süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar.
AHZAP SURESİ 59. Ayet:
Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlarına
dış elbiselerinden (cilbab) üstlerine giymelerini söyle:
onların (özgür ve iffetli) tanınması ve eziyet görmemeleri
için en uygun olan budur.
ARAF SURESİ 26. Ayet:
Ey Ademoğulları ve kızları. Biz size, ayıp yerlerinizi
içinizi örtecek giysi ve dış giysisi olarak süsleneceğiniz
bir elbise indirdik. (Yapma fikrini verdik)
TAKVA elbisesi ise daha hayırlıdır.
6.yy Mekke ve Medine’sini göz önüne getiriniz. Hicaz
bölgesi olarak anılan bölge hem çok sıcak (40°C-50°C)
hem de hep güneşli. Bu koşullarda yaşayan bir insanın
kıyafetinin hem ince hem de bol olması gerekir. Nitekim
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de öyleydi. ARAF SURESİ 26. Ayet'te bunu anlıyoruz.
Bu ayet bize o dönemde sıcak sonucu iç çamaşırı
giyilmediğini söylemektedir. Nitekim bugün bile
Arabistan'da bir çok erkeğin böyle giyindiklerini ve iç
çamaşırı kullanmadıklarını duymaktayız. İslam; bu ince
kıyafetlerin bedeni belli ettiğini belirterek, bu
görünümden kurtulmak gerektiğini söylemektedir. NUR
SURESİ 31. Ayet'te ise; dışarı çıkarken taktığınız baş
örtüsünün uçları ile göğüslerinizi saklayınız, mesajı
verilmektedir. Başınızı örtünüz, değil. Mekkeliler (kadın
veya erkek) dışarı çıkarken zaten başlarını mecburen
örtüyorlardı, bu dinle değil iklimle ilgili bir uygulamaydı.
Başörtülerini de kefiye denilen bir bant ile düşmesin diye
sıkıştırıyorlardı. Bu İslamiyet'ten önce de sonra da
değişmemiştir. Tamamen o coğrafya ve iklimin
sonucudur. Aksi halde güneş çarpması kaçınılmazdır.
Çarşaf ve peçe, o bölgeler için vazgeçilmez kıyafetlerdir.
Şemsiye de o coğrafyada keşfedilmiştir. Şemsiye,
GÜNEŞLİK demektir. Bilindiği gibi, güneş ışınları iki
yoldan vücuda temas eder. Bunlardan birincisi direkt
ışınlarla; buna karşı şapka ve şemsiye koruyuculuk
sağlayabilir. Ancak ikincisi olan endirekt (yansımalı)
ışınlardan, ne şapka ne de şemsiye ile korunmak
mümkün değildir. Bunun için örtünmek gerekir. Özellikle
çöl, deniz kenarı, deniz-ırmak-göl yüzeyleri, buz ve karlı
alanlar; endirekt ışınları daha çok yansıtırlar (ayna
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etkisi). Bu ışınlar fark ettirmeden vücudu yakarlar. Onun
için bu tür ortamlarda bulunanlar, vücutlarını korumak
için örtünmek gereği duyarlar. Bu dinsel değil, iklimsel bir
çözümdür.
Nitekim, plajlarda kadınların özellikle kullandıkları
PAREO, bildiğimiz çarşaftır ve endirekt ışınlardan
korunmak içindir. Kaldı ki Araplar; vücutlarına, ellerine,
yüzlerine, açıkta kalan cilt bölgelerine yağ da
sürüyorlardı. Bugün bize garip gelen bu adet, cildin
güneşte kurumasına mani olmak içindir. Plajlarda
uygulanan güneş yağlarının aslı bu uygulamadır. Peçe
ise yüzü saklamak için değil, gözleri saklamak içindir.
Zira endirekt ışınlar hem gözü kamaştırır, hem de çok
bilinen KATARAKT'a sebep olur. Güneşin çok olduğu
bölgelerde katarakta çok rastlanmaktadır. O tarihlerde
güneş gözlüğü henüz icat edilmemişti. Bulunan çözüm
peçe idi. İslam, Mekke şehir dini değildi. Farklı farklı
coğrafya ve iklimlerde yaşanacaktı. Üstelik kıyafet,
sadece bir örtünme aracı değildir. Değişik iklimlerde
korunma (üşüme/yanma/rüzgar gibi) aracı olduğu gibi
insanın sosyalliği ve yaşamı ile de ilgilidir. İslam bunu
bildiği için en doğru hükmü ARAF Suresi 26. Ayet'inin
son cümlesinde ifade etmektedir.
"Kıyafetlerin en doğrusu/ güzeli TAKVA kıyafetidir."
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Bu ayet sanki hiç söylenmemiş gibi nedense hiç
konuşulmaz. Peki, TAKVA KIYAFETİ nedir? Onu
açıklayalım:
İslam'ın iki ayağı vardır: İhlas ve Takva. İhlas, İslam'a
beyin ve kalp ile bağlanmaktır. Takva ise, İslami esaslara
göre yaşamaktır. İslam, günde 24 saat, haftada 7 gün ve
yılda 365 gün yaşanan bir kurallar manzumesidir.
TAKVA; iman edip (ihlas) SALİH AMEL'de bulunmaktır.
Salih amel şöyle yaşanır:

Kıyafet, bulunulan zamana ve zemine (mevsim ve
coğrafya), insan biyolojisine (fizyoloji) ve sosyal
beklentilere (formal-informal) uygun olmalıdır. Çağdaş
olmalıdır. İşte standardın (normun) yöntemi budur. İslam
dini normatif (norm koyucu) din değildir. İslam norma
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koymaz, norm koymanın yolunu gösterir. Bu da salih
ameldir.
Salih amel; bilinçli (basiretli) davranış demektir,
ilahiyatçıların söylediği gibi İYİLİK YAPMAK değildir.
Ayrıca İslam ahlakı da normatif ve tutucu bir ahlak
değildir. İslam ilahiyatçıları kadına hep günahkar ya da
günaha meyilli bir varlık gibi bakmaktan artık
kurtulmalıdırlar. Zira öğretileri ya da şartlanmışlıkları,
Hıristiyanlığın hastalıklı ahlak anlayışının bir
yansımasıdır. Özü de cennetten kovuluş masalına
dayanır. Adem ve Havva'nın cennetten kovulmadıklarını,
bir sınavdan geçirildiklerini ve sınavı başarıyla geçtikleri
için dünyaya gönderildiklerini açıklamıştık. Unutmayın ki
İslam ahlakı ERGONOMİK AHLAK'tır. Yani İslam'da
salih amele uygun her davranış, ahlaki kabul edilir.
Çağdaş ahlak budur.
İSLAM'DA RUHBANLIK YOKTUR
İslam, ruhban sınıfını reddeder. Bu konuya Kur'an'da,
Hadid Suresi'nde değinilmiştir.
HADİD SURESİ 27. Ayet:
Sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca
gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından
gönderdik; ona İncil'i verdik ve onu izleyenlerin
kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. (Bir bid'at
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olarak) Türettikleri ruhbanlığı ise, Biz onlara yazmadık
(emretmedik). Ancak Allah'ın rızasını aramak için
(türettiler) ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Bununla
birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik, onlardan
birçoğu fasık olanlardır.
Burada, ruhban sınıfı ürettikleri (Yahudiler) ama bunda
da dinin kurallarına gerektiği gibi uymadıkları, ifadesi
önemlidir. Kastedilen şudur: Bu ruhban sınıfını veli
edindiler ya da tanrı ilan ettiler. Onlara özel bir kutsallık
atfettiler.
Yahudiler, M.Ö. 587'de Babil baskını ile esir edilmişler ve
Babil'e sürülmüşlerdi. Burada 70 yıl esir kaldılar.
İranlılar'ın Babil'i yıkması sonucu azat edilerek ülkelerine
döndüler. Babil baskını sırasında İsrail ülkesinde sinagog
ve havralar yıkılmış, yakılmış, yağmalanmıştı. Bu sırada
Tevrat'a ait yazılı metinlerin bir kısmı tahrip olmuştu.
İsrailoğulları; Babil dönüşünde, yaşlı bir haham olan
Ezra'dan (Üzeyir) Tevrat'ı onarmasını istediler. Ezra
bunu başarıyla yaptı. İsrailoğulları daha sonra buldukları
orijinal metinleri Ezra'nın düzeltmeleri ile
karşılaştırdıklarında birbirinin aynı olduğunu gördüler.
Buna çok şaşırdılar. "Böyle bir mucizeyi ancak Tanrı
yapabilir, öyleyse Ezra Tanrı'nın oğlu olması gerekir"
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diyerek ona tanrılık payesi verdiler. Kur'an'ın sitemi
bundandır.
Diğeri ise Hz. İsa "Ben tanrının kuluyum (Abdullah), oğlu
değilim (İbnullah)" dediği halde O'nu Tanrı'nın oğlu
olarak kabul etmeleriydi. Hıristiyan kilisesi ilk
kurulduğunda, kiliselerde bir görevli bulunuyordu. Bu
şahısın görevi kiliseyi korumak, kollamak, temiz ve
tertipli olarak ibadete hazırlamaktı. Bu kişiye "Episkop,
Episkopi" deniyordu (Yunanca). Bu kelime ruhban
sınıfının doğmasından sonra "Psikopos" olarak
değiştirilmiş ve dini bir rütbe adı olmuştur. İslam'da
karşılığı MÜFTÜ'dür.
İslam'da da ruhbanlık yoktur. İlk cami ve mescitlerde
Episkop'un yaptığını yapan; yani camiyi temiz, tertipli,
düzenli tutmakla görevli kişiler vardı. Bunlara HADİM
denirdi (HADİM-HADEME). Bu tabir bizde de devlet
kuruluşlarında kullanılmıştır. Kelime daha sonra;
temizlikçi, odacı, hizmetçi, hizmetli gibi kelimelerle
değiştirilmiştir. Suudi Arabistan kralı her yıl Hac'dan önce
Kabe'ye gelir ve eline aldığı gülsuyu şişesini tavaf
alanına dökerek, sembolik olarak, Kabe'nin hacca
hazırlanmasına katılır. Bu işleme başlarken, "Ben
Allah'ın hadimiyim" cümlesini kullanır.
Kısaca tevhid dinlerinde ruhbanlık yoktur. İslam'da
imamet vardır, imam yoktur. İmameti cemaatten dinen
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ehil bir kişi yüklenir. Onun için Diyanet; imam, hoca
kelimeleri yerine "din görevlisi" tabirini kullanır.
İSLAM PLATONCULUKTUR
Önceki bölümlerde İslam dinin üç kademeli bir din
olduğunu ifade etmiştik. Bunlar kısaca, şekilde görüldüğü
gibi;

bir piramidi oluşturur. Ancak bizim bu bölümde
bahsedeceğimiz konu bunların tamamen dışındadır.
Konumuz Hz. Muhammed'in kurduğu Medine İslam
Devleti'dir. Bu devlet nasıl bir devletti? Ne kadar yaşadı?
Tipik bir Arap Emirliği miydi?
Bu sorulara cevap vermeden önce Kur'an'da yer alan şu
ayetlere bakalım:
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ENAM SURESİ 122. Ayet:
(Ruhen) Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve kendisine;
insanlar içinde onunla yürümesi için, bir ışık verdiğimiz
kimsenin durumu, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç
çıkamayan kimsenin durumu gibi olur mu? İşte böylece
inkarcılara, yapmış oldukları şeyler süslü görünüyor.
BAKARA SURESİ 17. Ayet:
Bunların örneği; ateş yakan adamın örneğine benzer; (ki
onun ateşi) çevresini aydınlattığı zaman, Allah onların
aydınlığını giderir ve göremez bir şekilde karanlıklar
içinde bırakıverir.
Bu iki ayet, çok önemli ve kilit ayetlerdir. her ikisi de aynı
konuyu işlemektedir. Bu ayetlerin işaret ettiği örnek
Yunanlı antik filozof Platon'un (M.Ö. 427-347); Politeia
(DEVLET) adlı, diyalog şeklinde yazdığı eserinde yer
verdiği MAĞARA ÖRNEĞİ'dir. Platon DEVLET adlı
eserinde, İDEAL DEVLETİ tanımlamaktadır. Bu da bize
öncelikle şunu anlatır: Platon sadece bir filozof değildir.
Kur'an-ı Kerim'de de "Biz her topluma elçiler, nebiler
gönderdik" şeklinde belirtildiği gibi, aynı zamanda bir
nebidir. Kur'an-ı Kerim 24 peygamber sayar. Bunların
20'si nebi, 4'ü resuldür. Birçoğu sayılmamıştır. Platon da
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onlardan biridir. Nitekim Hıristiyan Skolastiği, SOKRAT
(M.Ö. 470-399), PLATON (M.Ö. 427-347) ve ARİSTO
(M.Ö. 384-322)'yu, temel öğretilerinin en önemli kişileri
olarak kabul etmekte ve bunları "İsa'dan önceki ilk
Hıristiyanlar" olarak adlandırmaktadır. Bunları,
Augustinus ve Aquina'lı Thomas (Tommaso d'Aquino)
izlemektedir. Burada söylemek istediğimiz şey NEBİ'nin
akil adam, aydın kişi, filozof gibi anlamları içerdiğidir.
Nitekim bu kelimenin bir sonrası olan NEBİL de bu
anlamlara gelmektedir. Akl-Akil, Nebi-Nebil gibi.
Görüldüğü gibi bu filozoflar İsa'dan yaklaşık 500 yıl önce
yaşamışlardı ve "ilk Hıristiyanlar" tabiri de "ilk tevhidçiler"
anlamındadır. Aslında ilk tevhid peygamberi Hz.
Musa'dır, ama biz, M.Ö. 3750 yıllarında yaşamış bir
tevhid ehlini de tanımaktayız. Bu, Firavun AKİNETON idi.
TUTANKAMON'un babası, Kraliçe NEFERTİTİ'nin
kocası olan bu firavun, tarihte ilk tevhid dinini kurmuştu
(AMON-RA). Bunun için de Orta Mısır'da AMARNA isimli
bir şehir inşa etmiş ve ilk tevhid dini eğitimini vermişti. Ne
var ki; o dönemin politeist din bürokrasisi, Akineton'un
ölümünden sonra yönetime baskı yaparak bu çalışmayı
sonlandırmışlardı. Hatta anıtlarda Akineton'a ait yazıtlar
bile kazınarak silinmiştir. Şimdi ana konumuza dönelim.
Platon bize, eserinde, İDEAL DEVLET MODELİ'ni
sunmaktadır. Bu nasıl bir devletti, açıklayalım:
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Platon'a göre devletin kurulmasına yol açan doğal
neden; hiç bir insanın kendine yetmemesi, ihtiyaçlarını
gidermek için başkalarının yardımını istemesiydi.
Bundan dolayı devletin görevi, insanların yaşayışlarını
kendilerine mutluluk sağlayacak şekilde düzenlemektir.
Bunun yolu da, toplum yaşamını ahlak ilkelerine göre
düzenlemekten geçer.
Platon'un devlet öğretisinde, insan ruhunun üç yanı
olduğu görüşü önemli bir yer tutar. İnsan ruhunun nasıl
üç yönü varsa, devlet de böyle üç kısımdan oluşur.
Bunlar:
1- Ruhtaki bedensel iştahlara karşılık devlette
besleyenler takımı
2- Ruhtaki isteyen yana (irade) karşılık devlette
koruyucular takımı
3- Ruhtaki akıl yanına karşılık devlette öğreticiler takımı
Böylece Platon, tek insan ile devlet (toplum) arasında
sıkı bir bağ kurar.
Topluluk yaşamının maddi gereksinimlerini sağlayan
BESLEYENLER takımıdır (üreticiler, işçiler,
zanaatkarlar). Bunların görevi devlet için üretmek ve
koruyucuların buyruklarına uymaktır. Bunlar için erdem;
çalışmak ve itaattir.
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KORUYUCULAR; toplumu (devleti) dış düşmana karşı
korur, içeride asayişi sağlar, yasaların yürütülmesini
temin eder. Koruyucuların seçiminde büyük özen
gösterilir. Evlenmeleri devlet izniyledir. Doğan çocukları
aileden alınarak devlet tarafından eğitilir. Aile hayatları
yoktur ve özel mülk edinemezler.
ÖĞRETİCİLER (yöneticiler) ise devletin yasalarını
koyarlar. Bunlar da koruyucular gibi eğitilir, ayrıca felsefe
eğitimi alırlar. Kişisel çıkar düşünmesinler, toplumun
iyiliğinden başak bir amaçları olmasın diye aile, özel
mülk ve servet edinmeleri yasaklanmıştır.
Devlet, ahlak ilkelerine göre düzenlenmiştir. Bilgelik,
cesaret, ölçülülük ve adalet ana erdemlerdir ve bunlar
devletin devamlılığını sağlar. Yöneticilerde bilgelik,
koruyucularda cesaret ilk erdem sayılır. Ölçülülük ve
adalet herkeste bulunmalıdır. Ölçülülük; herkesin
yöneticilerin en iyi olması gerektiği düşüncesinde
birleşmesidir. Adalet ise her takımın kendine düşen
görevi yerine getirmesidir. "İdeal Devlet", en iyilerin
yönettiği devlettir. Bu devlette yasaların konması,
topluluk yaşamının düzenlenmesi işi bilge kişilere,
filozoflara bırakılmıştır. Platon'a göre devletin başına
filozoflar geçmezse ve yöneticiler felsefe yapmazsa,
insanlığın sıkıntıları sona eremez.
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Devletin son amacı ise yurttaşları erdemli kılmak, onlara
erdemli bir yaşam sağlamaktır. Erdemli bir yaşam, mutlu
yaşamdır. Şu sözler Platon'a aittir: "İktidar; iktidara
düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı
bulunmayanlara verilmelidir."
Platon'un bu devlet modelinde, ülkeyi bir seçkinler grubu
(aristokratlar) yönetecektir. Her sınıf kendine düşen
görevi yerine getirecek ve birbirlerinin işlerine
karışmayacaktır. Bu anlayış; günümüzde, her yurttaşın
devletin yönetimine katılmasını sağlayan
DEMOKRASİ'nin tersi gibidir. Ancak Platon bu modeli
demokrasiden de iyi bir yönetim olarak kabul eder.
Platon, bir şehir devlet olan ve yaşadığı dönemde
demokrasi ile yönetilen ATİNA'da, hocası SOKRAT'ın
haksızca ölüme mahkum olması nedeniyle demokrasiye
soğuk bakmaktadır. Şu söz onundur: "Demokrasi, iyi
yönetimlerin en kötüsü, kötü yönetimlerin en iyisidir."
Platon, yaşlılık döneminde yazdığı YASALAR (NOMOİ)
adlı eserinde, ideal devlet anlayışında iki önemli
değişiklik yapmıştı. Bunlar:
- Koruyucular ve yöneticilerin aile, özel mülk ve servet
sahibi olamazlar (olmamalıdırlar) düşüncesi
değiştirilmiştir.
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- Yöneticilerin kayıtsız-koşulsuz yönetim yetkisinin,
kötüye kullanılabileceği düşüncesi ile sınırlandırılması
gerektiğidir.
Söz Platon ve Platonculuktan açılmışken bazı ek
açıklamalarda da bulunalım:
Müslümanların sanata, özellikle heykel ve resim
sanatına biraz uzak, mesafeli ve soğuk olmalarının
sebebi de yine Platon'dur. Platon, sanat eserlerine
soğuktu. Zira o, insanların bu eserlere bakışlarında
duygularının ağır bastığını, eserin gerisindeki gerçek
amacın gözden kaçtığını düşünüyordu. Bunu daha
çağdaş bir ifade ile söylemek gerekirse, sanatın kötü
amaçlara hizmet edebileceğinden korkuyordu (reklampropaganda gibi). Yoksa ne sanata, ne de sanatçıya
düşman değildi. Kısaca, "sanat sanat için olmalıdır,
yönetim ve çıkar için değil" düşüncesindeydi.
Platon, daha ileriki yüzyıllarda başka filozofları da
etkilemiştir. Bunlardan biri de, bir Türk filozofu olan
FARABİ'dir (M.S. 870-950).
Farabi, Platon'un "İdeal Devlet Modeli"'ni daha ileriye
taşımış bir filozoftur. ERDEMLİ ŞEHİR dediği bu model,
onun "Kitabü Ara'i ehli-medineti'l-fazıla" adlı eserinde
tanımlanmaktadır. MEDINETÜ'L FAZILA (ERDEMLİ
ŞEHİR) modelinde erdemi yardımlaşma olarak ifade
eder. "Yardımlaşan kent, erdemli kenttir" der. Mutluluğa
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erişmek için yardımlaşan toplum, erdemli toplumdur.
Bunun gibi bütün uluslar, mutluluğa ulaşmak için
birbirlerine yardım ederlerse dünya, erdemli bir dünya
olur. O, bu anlayışını sonuna kadar götürür ve "en yetkin
devlet, insanlığı kuşatan dünya devletidir" der.
Farabi'ye göre her devletin başında iyi ya da kötü bir
yönetim bulunur. Eğer yöneten cahil, çıkarcı ya da
anormal bir kişi ise, yasalar ne kadar mükemmel olursa
olsun, o yönetim kötüdür. O halde ideal devletin başında
aydın bir kişinin, bir filozofun bulunması gerekir. Bu
durum yönetilenlerin de bilgi ve ahlak yönünden
yükselmelerini zorunlu kılar. Yönetime geliş de seçimle
olmalıdır.
Farabi, devletin birden çok kişi tarafından
yönetilmesinden yanadır. Yönetici ya da yönetici
topluluğunda bulunması gereken nitelikler üzerinde de
ayrıntılı olarak durur. Ona göre yöneticilik edecek kişide
öncelikle şu erdemler bulunmalıdır: Akıllı, anlayışlı,
belleği güçlü, okumaya meraklı olmalı, güzel konuşma
yetisine sahip olmalı, doğruluğu sevmeli, kötülük
yapmaktan çekinmeli, dünya malına ve eğlenceye
düşkün olmamalıdır.
İslam'ı gerek Platoncu gerek Farabici açıdan yorumlayan
bir İslam ekolü sizce olabilir mi? Evet, vardır. Bu da
İran'da ortaya çıkmış olan ve bizlerin pek tanımadığı
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BAHAİLİK'tir. Bahailik, (19. yy.'ın ikinci yarısında)
Bahaullah Mirza Hüseyin Ali tarafından kurulan,
bazılarınca bir din olarak da kabul edilen bir mezheptir.
Şirazlı Mirza Ali Muhammed'in kurduğu (1844) Babi'liğin
devamıdır. Bahai inancı; insanlık aleminin birliği; bütün
dinlerin, dil ve yazının birliği; kadın-erkek eşitliği; din ve
ilim arasındaki ahenk, genel mecburi öğretim gibi
hususlardan ibarettir, denebilir. Bahailiğe göre dini, milli,
ırki, vatani, siyasi taassuplar insanlar için en tehlikeli
unsurlar olduğundan, terk edilmelidirler. Dünya barışı
ancak Bahaullah'ın öğretileri ile sağlanabilir. Daha
ayrıntılı bilgi için okuyucu diğer İslam ansiklopedilerine
başvurabilir.
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D. İSLAM'DA TAHRİFAT
Maalesef dinimiz, diğer Hak dinlerinin uğradığı akıbetten
kendini koruyamamış ve tahrif edilmiştir. Önce Sünnilik
ve Alevilik olarak iki ana kola ayrılmış, daha sonra da bu
kollar mezhep adı altında alt dallara bölünmüştür. Peki
bu nasıl oldu? Bu bozulmaların sebepleri şöyle
değerlendirilebilir:
1- İslam YÜKSEK SEVİYE DİN'dir. İslam yüksek
seviyede bir bilgi tabanına oturmuştur. İslam'ı anlamak
için; felsefe, mantık, pozitif bilimlere sahip olmak gerekir.
O günün HİCAZ'ında insanların çoğu cahildi, hem de
kara cahil.
2- Müspet bilimler bugünkü gibi gelişmemişti. İnsanlar
bunlara çok uzaktı.
3- İnsanlar zor bir coğrafyada biyolojik düzeyde
yaşamaya (survive) çalışıyorlardı. Bu düzeyde bir insana
sosyolojik düzeyde bir bilinç nasıl kazandırılabilirdi?
4- O dönemde kurumlaşmış eğitim yoktu. Eğitim adına
yapılanlar çok yetersizdi.
5- Kur'an-ı Kerim elle çoğaltılmaya çalışılıyordu. Matbaa
yoktu. İnsanlar İslam'ı ikinci, üçüncü elden, kulaktan
öğrenmeye çalışıyorlardı. Yayın ve yayım organları
yoktu.
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6- Yüz yıllardan gelen putperestlik inancı bir anda
yıkılamazdı. Putları kırmak önemliydi ama kafalardaki
putları kırmak çok zordu. Somut tanrılara alışmış
insanlara soyut bir tanrı kavramını nasıl anlatırdınız?
7- Kur'an'ı anlamak için sistematik bir mantık ve felsefe
bilgisi gerekir. Bu bilgi çok az sayıda insanda mevcuttu.
8- 1. dönem dinini yaşayan insanlara 4. dönem dinini
anlatmak çok zordur. Mekke-Medine ilk okulu yaşarken
İslam'la birlikte üniversite düzeyinde bilgi gelmişti. Bu
bilgiyi hazmetmek zordu.
9- İslam, toplumu değiştirmeye ve dönüştürmeye
gelmişti. Bunun altyapısı yoktu. Üstelik bu, uzun vadeli
bir işti. İnsanlarsa karın doyurma derdindeydiler.
10- İnsanlar özgür ve bağımsız olsalar bile, bunun kısa
vadede bireylere faydası yoktu. İnsanlar yine eski
sahiplerine ücret kölesi olmak zorundaydılar.
11- İslam, 6. yy.'da 20. yy.'ı anlatıyordu. Bu hayali Jules
Verne'in bile anlaması zordu.
12- Coğrafya ve iklimin olumsuzlukları da İslam'ın
önünde ciddi engeldi.
13- İslam, şehir diniydi. Halkın çoğu ise Bedevi-göçer
idi.

231

14- Zorla İslam olan Mekke halkının kişisel hesapları,
bireysel çıkarlar, kan davaları ve ikbal kavgaları
mevcuttu.
15- Zarara uğrayan Yahudi ve Hıristiyan Araplar, yıkıcı
tutumlar içindeydiler.
16- Kur'an'ı tefsir etmede yetersiz kalınmış, YahudiHıristiyan ilahiyatına yönelmeler sonucu, bu dinlere ait
yanlış bilgiler İslam'a sokulmuştu (HALO hataları).
17-Eski dinlere ait alışkanlıklar ve yanlış inanışlar dine
sokulmuştu.
18- Muaviye ile ardından gelen Emevi ve Abbasi
yönetimler dini kasten bozma faaliyetleri içindeydiler.
Bu maddelere başka maddeler de eklemek pekala
mümkündür.
Peki, İslam'da tahrifat nasıl yapıldı? Onu da bir şema ile
gösterelim:
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SOLA KAYDIRMA ile metafizik ve fizik (AntiDEUSDEUS) arasında var olan tevhidi ilah (İslam'a göre
tanımlanmış ilah), İNANÇ (batıl) ve FELSEFE üzerine
oturtuldu. Böylece tevhid (diyalektik) bozuldu. Salih amel
kayboldu. Bu SÜNNİLİĞİ doğurdu. Hem tek tanrı inancı
ortaya çıktı, hem de inanç temelli ilah, yani TEOS.
SAĞA KAYDIRMA ile ilah tanımı FELSEFE ve BİLİM
üzerine oturtuldu. Burada da tevhid kayboldu. Salih
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amelin yolu bozuldu. İki tanrılı (AntiDEUS-DEUS tevhidi)
Allah kavramı, tek ayağı DEUS'a dayanan tek tanrı
inancına döndü. Bu ise ALEVİLİĞİ doğurmuştur.
Böylece dinin bilgi kaynakları; solda inanç ve felsefe,
sağda bilim ve felsefe oldu. İşte insanların kafasını
karıştırıp dini anlayamamalarının sebebi bunlardır. Bu iki
yapıdan da sağlıklı fikir ve tevhid (diyalektik) çıkmaz.
Tevhid (diyalektik) yoksa salih amel de olmaz. Kısaca
dinimiz sadece iki ayrı dala ayrılmakla kalmamış, amacı
ve araçları da çökertilmiştir.
İslam düşünce sistemi (inanç demiyorum) son derece
kristalizedir. Ortaya çıkan iki ayrı yapı ise amorftur,
karmaşadır. İnsan beynini göçertmekten başka bir işe
yaramaz.
Bir ayağı inanç (proloji), diğer ayağı göreceli mantık olan
bir düşünce sistemi olabilir mi? Bir ayağı göreceli mantık,
diğeri bilim olan bir düşünce sistemi olabilir mi? Ve bu
ikisi birbiri ile çelişmez mi?
Yüce Peygamberimizin dosdoğru dini böyle bozulmuştur.
Zaten kendisi de bu konuda kaygılı idi. "30 yıla kalmaz
dinim tahrif olacak" diyordu. Öngörüsünde de haklı çıktı.
Bu arada kısa bir bilgi daha ekleyelim:
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Kısaca, sözümüz şudur: İSLAM, LAİK bir dindir. Onun
için yukarıdaki şekle bakarsanız, laikliğin tevhidden (4,3
ve 2. bölgeler) çıktığını anlarsınız. Halbuki sekülerlik,
pozitif bilimin sınırından başlar (sadece 4. bölge).
Böylece ortaya imanı anlamamış, anlıyor görünen
bugünkü İslam çıkmıştır. Kısaca MEKKE'li müşrikler,
İSLAM'dan intikamlarını çok acı bir şekilde almışlardır.
Bugün sadece SÜNNİ'likte yüzün üzerinde tarikat varsa
(Alevilik de bölünmüştür) sebebi budur.
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4. ATATÜRK'ÜN İSLAM ANLAYIŞI

236

Söz buraya kadar gelmişken, yüce önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk'ten de biraz bahsetmek fena olmaz.
Atatürk; hem İslam tarihini, hem Kur'an-ı Kerim'i çok iyi
incelemiş büyük bir Müslüman'dı. Öyle ki Bedir, Uhud
Savaşlarının harekat planlarını dahi incelemiş,
savaşların nasıl icra edildiğini tahlil etmişti. Atatürk
İslam'daki Platoncu amaç ile (ideal devlet) Farabi 'nin
Erdem Devleti modellerini de incelemişti. Bunu nereden
çıkardınız diyorsanız, Atatürk'ün söylemlerinden bazıları
ile açıklayalım.
Platoncu söylemler:
- Bu toplulukta hak sahibi olmak, herkesin bir iş görmesi
esasına dayanacaktır.
- Ulusları yönetenler için ilk ve en zor görev, kişisel
bencilliğe kapılmaktan kendilerini korumalarıdır!
- Cumhuriyet, fikren, ilmen, bedenen güçlü ve yüksek
karakterli muhafızlar ister.
- Cumhuriyet fazilettir.
- Toplumsal gelişmenin de çürümenin de temelinde
yöneticilerin tavırları yatar.
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Farabici söylemler:
- Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan, diğer bütün
müessir (rahatsız) olur.
- Yurtta sulh, cihanda sulh.
- Dünya uluslarının mutluluğuna çalışmak, diğer bir
yoldan kendi dirliği ve mutluluğunu sağlamaya
çalışmaktır.
- Dünyada ve dünya ulusları arasında dirlik, anlaşma ve
iyi geçim olmazsa bir ulus kendisi için ne yaparsa
yapsın, dirlikten yoksundur.
- Dünya vatandaşları kıskançlık, aç gözlülük ve kinden
uzaklaşacak şekilde eğitilmeli, insanlığın bütününün
refahı, açlık ve baskının yerini almalıydı.
- Eğer devamlı sulh isteniyorsa, kitlelerin vaziyetlerini
iyileştirecek milletler arası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın
bütününün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir.
- Beşeriyetin hepsini bir vücut ve her milleti bunun bir
uzvu addetmek gerekir.
- Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.
- Tüm insanlığı tek bir vücut gibi düşünmelidir.
Bu kadar yeter sanırım.
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Yani ulu önder Mustafa Kemal, sadece savaşmıyor,
ayrıca biz sonraki kuşaklara bir Platon, bir Farabi, bir
İslam devleti bırakmaya çalışıyordu. Bıraktığı devlet, Hz.
Muhammed'in Medine'de kurduğu MEDİNE İSLAM
DEVLETİ (Platoncu devlet) temelli idi.
Bu bölümde söyleyeceğimiz son söz şudur:
Bugün dünyada tek bir İslam Cumhuriyeti vardır, o da,
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu TÜRKİYE
CUMHURİYETİ'dir. Bunun dışında kalan ve halkı İslam
olan devletlerin hiç biri İSLAM CUMHURİYETİ değildir.
Ya krallık, ya emirlik, ya da baasçılıktır. İşte iç ve dış
düşmanların yıkmak istedikleri devlet bu cumhuriyettir,
yani TÜRKİYE CUMHURİYETİ. Tıpkı Muaviye'nin
Medine İslam Cumhuriyeti'ni yıktığı gibi. Çünkü Türkiye
Cumhuriyeti bir model devlettir. Bu devletlerin ikisini de
iki MUSTAFA kurdu; birinci İslam devletini Hz.
Muhammed MUSTAFA, ikincisini ise MUSTAFA
KEMAL...
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5. İSLAM - HZ. MUHAMMED - ATATÜRK
KARŞILAŞTIRMASI
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MEDİNE İSLAM
DEVLETİ

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ

Çağdaş

+

+

Laik

+

+

Demokratik
Cumhuriyet

+

+

Sosyal Demokrat

+

+

Özgür ve Bağımsız

+

+

Parlamenter

+

+

Bilim ve Akılcı

+

+

Devrimci

+

+

Milliyetçi

+

+

Barışçı

+

+

Hümanist

+

Platoncu

+

+
Platoncu ve
Farabici

Aydınlanmacı

+

+

Refah Toplumu

+

+

Vatandaşçı

+

+

İlerici

+

+

İSLAM DEVLETİ
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6. TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ANAYASAL YAPISI
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12 Eylül 1982 tarihli TC Anayasası Birinci Kısım / Genel
Esaslar
Madde-1: Türkiye Devleti bir CUMHURİYETTİR.
Madde-2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen
temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir
hukuk devletidir.
Madde-3: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bir bütündür. Dili TÜRKÇEDİR. Bayrağı, şekli kanunla
belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal
Marşı'dır. Başkenti Ankara’dır.
Madde-4: Anayasanın 1. Maddesindeki Devletin şeklinin
CUMHURİYET olduğu hakkındaki hüküm ile 2.
Maddesindeki Cumhuriyet nitelikleri ve 3. Maddesi
hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
Madde-5: Devletin temel amaç ve görevleri, Türk
milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin
bölünmezliğini, Cumhuriyet ve Demokrasiyi korumak,
kişilerin hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya,
insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli
şartları hazırlamaya çalışmaktır.
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Madde-6: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk
Milleti egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara gore,
yetkili organları eliyle kullanır.
Madde-7: Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye
Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.
Madde-8: Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve
Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve Kanunlara
uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.
Madde-9: Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız
mahkemelerce kullanılır.
Madde-10: Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Ek fıkra (07.05.2004) Kadınlar ve erkekler eşit haklara
sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler
eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
Ek fıkra (07.05.2010) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp
ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler
için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz
tanınamaz.
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Devlet organları ve idari makamları bütün işlemlerinde
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket
etmek zorundadır.
Madde-11: Anayasa hükümleri, yasama, yürütme, yargı
organları, idari makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri
bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya
aykırı olamaz.
Şimdi ne dersiniz? Mustafa Kemal ATATÜRK Platoncu
ve Farabici devleti kurabilmiş mi? İşte yıkılmaya çalışılan
devlet bu devlettir.
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7. SON SÖZ
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Kitabın bu bölümüne kadar, geldiyseniz eğer, bugüne
kadar anlaşılamamış ve anlatılamamış gerçek İslam'ın
ne olduğunu öğrendiniz demektir. Bu bilgilerin üzeri 1500
yıl boyunca Arabistan kum çölleri ile kapatılmıştı. Ancak
İslam'a dair sözlerimiz henüz bitmemiştir. İslam'ı
anlamak için bilmeniz gereken ilk şey, İslam'ın
PLATONCULUK olduğudur. Yani İslam'ı MekkeMedine'de değil, eski Yunan'da (Antik Yunan) aramanız
gerektiğidir. Eğer, Platon'un bilgi, varlık, etik, devlet, din
kavramlarını bilmiyorsanız, İslam'ı anlamanız zordur.
Bunun için bir lise felsefe kitabına başvurmanız yeterli
olacaktır.
Bugün Kur'an-ı Kerim'de yer alan terminolojinin önemli
bir kısmı aslında Yunanca'dan alınmıştır. Örneğin
müteşabih, METAFOR demektir. Hitabet, RETORİK'tir.
YECÜC-MECÜC tabirleri aslında YEGOG-MEGOG'dur.
Yegog'un aslı, TE-AGOG'dur. TEAGOG, Tanrı avcısı
demektir yani Tanrı'yı kullanarak insanları aldatmak.
Kur'an bunu "Allah ile aldatmak" şeklinde ifade eder.
Kısaca dini, siyasete ve şahsi çıkarlara alet etmek
(dincilik) demektir. MECÜC (MEAGOG), DEM-AGOG
demektir. DEM (DEMOS), HALK'tır. Kelime, halk avcısı
yani laf cambazı, laf ebesi, ağzı laf yapan, ağzıyla
insanları kandıran, yalan konuşan, halka yalan vaatlerde
bulunan demektir. Çok şey söyleyen ama hiçbir şey
demeyendir. GOG kelimesinin Arapça okunuşu CÜC'dür.
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Laiklik kelimesi de Yunanca LAİKOS'tur. Laik, halk ya da
din sınıfının dışında kalan sıradan insanlar demektir.
Laiklik ve sekülerlik (scholar) arasındaki fark ise eğitim
ve öğretim arasındaki farktır. Seküler yapıda öğretim,
laik yapıda ise eğitim ve öğretim esastır. Bunu anlamak
için eğitimdeki üç adımı bilmek gerekir:
- BİLİŞSEL ALAN EĞİTİMİ (bilgilenme safhası)
- DEVİMSEL ALAN EĞİTİMİ (uygulama safhası)
- DUYUŞSAL ALAN EĞİTİMİ (bilinçlenme safhası)
Seküler eğitimde BİLİŞSEL alan önemlidir, laiklikte ise
DUYUŞSAL alan yani; BİLİNÇLENME (BASİRET). Zaten
İslam dünya görüşü ve etiği de DUYUŞSAL alan eğitimi
ile elde edilir.
PLATONCULUĞU öğrenmek için "olmazsa olmaz"
koşullardan biri de PLATON'un DEVLET (POLİTEA)
isimli kitabını okumaktır. Bu kitapta İslam'la özdeş birçok
konuyu bulacaksınız.
Platon kitabında 5 devlet modelini önümüze
koymaktadır:
- Aristokrat Devlet (Seçkinler Devleti/ Filozoflar Devleti)
- Krallık
- Oligarşi
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- Demokrasi
- Tiranlık
Platon en iyi devlet olarak "Aristokrat Devleti" model alır.
Ancak yukarıdan aşağı süreci de ifade eder. Platon
demokraside yozlaşmanın TİRANLIĞI getirdiğini söyler.
TİRANLIK ve TİRANI tanımlar. Kitabın bu bölümünü
mutlaka her aydının okuması gerekir. Kur'an'daki
YECÜC-MECÜC kavramları da bu konu ile ilgilidir.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri çok ciddi bir
tehdit ile karşı karşıyadır. Üstelik bu tehdit hem içten
hem de dıştan gelmektedir. Bu, Cumhuriyeti yıkmaktır.
Nitekim MUSTAFA KEMAL bizi şu sözleri ile
uyarmaktadır:
"Önemli olan, ülkeyi temelinden yıkan, milleti esir ettiren
İÇ CEPHENİN susturulmasıdır. Bu gerçeği bizden daha
iyi bilen düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için yüzyıllarca
çalışmışlar ve halen çalışmaktadırlar. Bugüne kadar
başarılı da olmuşlardır. Gerçekten de kaleyi içeriden
almak dışından zorlamaktan çok daha kolaydır."
"Cumhuriyet; fikren, ilmen, bedenen güçlü ve karakterli
muhafızlar ister" sözüne ne demeli?
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İşte sevgili okurum,
10 yıl süren araştırmalarımın sonucunu sizinle paylaştım.
Kitapta, konuları fazla ayrıntıya girmeden anlatmaya
çalıştım. İsteseydim, bu kitap 500 sayfayı geçerdi ama
amacım; beyinlerinize gereksiz bilgi yığmak değil,
derdimi anlatmaktı. Milletime 28 yıl şerefli bir asker
olarak hizmet ettim. Bu eser, onun bana verdiği
aydınlığın ona geri yansımasıdır.
Milletime ve milletlere hayır getirmesi dileğimle,
Aytek ARPAT
Nisan 2014
Samsun, TÜRKİYE
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8. HARİTALAR
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Hz. İbrahim'in Muhtemel Hicret Yolları ve Kavminin
Yerleştiği Yurt

252

Hz. Musa'nın Yaşadığı Bölgeler
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Hz. Musa ve Hz. Harun'un Kızıldeniz'i Geçişi
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İsrailoğulları'nın Tih Çölünde
40 Sene Dolaştıkları Yerler
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6. yy.'da Arabistan
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İslamiyet'in Yayılışı

257

9. KAYNAKLAR
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•

Kur’an, Sadık Türkmen, Sadık Türkmen Kitap
Matbaası, İstanbul

•

Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Ali BULAÇ,
Çıra Yayınları

•

Peygamber Efendimiz, Ahmet Cevdetpaşa,
Print City Tesisleri

•

Hz. İbrahim, Ahmet Cemil Akıncı Bahar Yayınevi

•

Hz. Musa, Ahmet Cemil Akıncı, Bahar Yayınevi

•

Hz. Harun, Ahmet Cemil Akıncı, Bahar Yayınevi

•

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ferit
Develioğlu, Aydın Kitapevi

•

Atatürk’ten İnsanlığa Yol Gösteren Sözler,
Selman Kılıç, Truva Yayınları

•

Geçmişten Günümüze Dünya, Tolga Uslubaş,
Venedik Yayıncılık

•

Tarikatlar Ansiklopedisi, Milliyet

•

İslam Ansiklopedisi, Milliyet

•

Son Üç Peygamber, Ergun Candan, Sınır Ötesi
Yayınları

•

Dinler Tarihi Ansiklopedisi Sabah Medya Ofset

•

Meydan Larousse Ansiklopedisi, Sabah Medya
Ofset

•

Kur'an’daki İslam, Yaşar Nuri Öztürk, Yeni
Boyut Yayınevi

•

Devlet, Platon, Akvaryum Yayınları

•

Felsefenin Öyküsü, Bryan Magee, Dost Kitapevi
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•

Tanrı Yanılgısı, Richard Dawkins, Kuzey
Yayınları

•

Etiğe Giriş, Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları

•

Akıl ve İnanç, MP, WH, BR, David Basinger,
Küre Yayınları

•

Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali, Elmalılı Hamdi,
Medya Ofset

•

Atatürk İlkeleri, Prof. Dr. Ahmet Mumcu,
A.Ö.F.Yayınları

•

TC Anayasası (1982), Hürriyet Yayınları

•

Lise Felsefe Ders Kitabı, Selman Erdem, Fil
Yayınevi

•

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arif Aslan,
Recep Eryılmaz, Serhat Yayınları

•

Lise Felsefe Ders Kitabı, Doç. Dr. Kurtuluş
Dinçer, Doğan Yayıncılık

•

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
M.E.B.

•

Lise Mantık, Suna Atabek, Semra Gençoğlu,
BEM-KOZAY

•

Lise Mantık, Emine Yamanlar, D.K. Yayınevi

•

Mantık, Turan Öztürk, Sürat Yayınları

•

Hiramın Anahtarı, C.Knight, R.Lomas, Bilge
Karınca Yayınları

•

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları, Emine
Yamanlar, Mesih Kotil, D.K. Yayınevi
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•

Nasıl Müslüman Olduk, Erdoğan Aydın, Kırmızı
Yayınları

•

Atinalıların Devleti, Aristotales, M.E.B. Yayınları

•

Aklın İdaresi İçin Kurallar, Descartes, M.E.B.
Yayınları

•

Mantık, NTV Yayınları

•

Gizli Sırlar Öğretisi, Ergun Candan, Sınır Ötesi
Yayınları

•

Kur'an'da Peygamberler Tarihi, Prof. Dr.
Süleyman Ateş, Yeni Ufuklar Neşriyat

•

Peygamberler Tarihi, Mehmet Faruk Gürtunca,
Sağlam Yayınevi

•

Ezoterik- Batını Doktrinler Tarihi, Cihangir
Gener, Piramit Yayıncılık

•

Mesih Masalı, Luigi Casciolli, Chiviyazıları /
Nemesis Kitaplığı

•

Hz. Hatice-i Kübra, M. Necati Bursalı, Çelik
Yayınevi

•

Alevilik Müslümanlık Mıdır?, İhsan Ünlü,
Popüler Kitaplar Yayınevi

•

Dört Büyük Halife, Şemsettin Sivasi, Saadet
Yayınevi

•

Hz. Ali, Yaşar Kaptan, Denge Yayınları

•

Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk, Yeni
Boyut Yayınevi
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