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H angi aklı selim sahibi ve yüreğinde Allah korkusu olan imanlı bir Müslüman'ın, 
iç ve dış miliraklı İslam düşmanlannın icra ettiği ve günümüzde vuku bulan 
bu olumsuz ve asla kabul edilemez olaylar karşısında yüreği slilamaz ve bu

nun hal yollannı aramaz? Allah'a, Peygamberine, Kur'an'ına, sünnetine ve onun temiz· 
soyuna gönül veren hangi ınümin, bu durumu kabul edebilir ve kanı dökülen masum ka
dın, erkek, çocuk, yaşlı binlerce insan için gözyaşı dökmeyebilir? Hangi mümin, bu iş
lenen cinayetleri başka bir cinayet ile hallenneye çalışıp diğer milyonlarca mürnin insaru 
da tekfir etmeye yeltenebilir? 

Hangi ınümin, bu masum insanların yok olması adına fetvalar verip, eşkıya ve terö
ristler tarafından 21. yüzyılda binlerce insanın kah yakılarak, kah ise başlan kesilip, be
denleri parçalanarak öldüıülmesini çözüm yolu, dini bir veeibe ve ceıınete giriş senedi 
olarak görebilir? Hangi mümin, Müslümanlar arasında yüzlerce yıldır ekilmeye ·çalışı
lan nefret tohumlannı ve yok edilmeye çalışılan kardeşliği İslam düşmanlannın çabala
nndan irtibatsız görebilir? 

Müslümanların gerçekten birbirlerinin kardeşi olduğu gerçeğirıi bilmek, düşmanların 
onların arasını bozmak için oynadığı oyunlan tahlil etmek ve tüm bunların dış mihrak
lar tarafından din içerisine sokulduğunu anlamak; Müslümaniari yok olma .iıle tehdit eden 
bu sorunları hertaraf etmek için en iyi yöntemdir. Kur'an'ı Kerim'in ve İslam ünunetirıin 
teşkilinin en önemli hedeflerinden birisi olan insanlara öncü, ilerici ve örnek bir toplum 
oluşturmak buna dayalıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: 

(i~~ J_,.... )1 0,>:.: .J (,)""l:.ll Js- ı:-1~ 1_,;# Lb.....J bl r-5'~ &!.lS .J ) 

"Böylece, sizler insanlara birer şahit ve örnek olasuuz ve Peygamber de size bir şa
hit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yap nk." Bakara/143 

Bu makalede dini kaynaklan göz önünde bulundurarak İslam mezhep]eri arasındaki 
dostluğun etkenlerini ve engellerini inceleyeceğiz. 
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İslam Mezhepleri Arasındaki Dostluğwı Etkenleri 

Bu dostluk etkenlerini üç temel esas üzerine taksim edip, sunabiliriz: 

ı. Ortak Paydalar 

2. islam Dininin Emirleri 

3. Dostluğun Yarar ve Etkileri 

Ortak Paydalar 

Dostluğun mannk ve gerekliliği, az dahi olsa ortak paydalann bulunmasındadır ve 
semavi bir nimet olan Kur'an-ı Kerim de bu konuyu Ehl-i Kitab'ı muhatap alarak şöyle 
swunuştur: 

"De ki: "Ey Kitap ehli, bizim ve sizin araruzda eşit olan bir kelimeye gelin" 
Al-i İmran/64 

Bu ayet-ikerime baz alındığında Kuran'ın dostluk adına taabbudi ve mecburi bir emri 
değil de mantıklı ve temel bir görüş olan ortak bir paydayı Kitap Ehli'ne sunduğunu gö
rüyoruz. 



-· 
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Ama Allah Teala aynı Kur'an içerisinde Mümtehine suresi 8 ve 9. ayet-i keri.melerde 
hatta ~hl-i"Kitap olmasalar bile k?firlere dahi yardım etmeyi ve onlara adalet ile davran
ınayı tembiblemiştir: 

J ~"""'' J~ c)!~)~~~~~~~ J ~.uı ı.}~);~~ ~jjl If ..tı ~ 'j ) 

( c:ır-J~I t"' ~Jt; ~ ~ ~ J t"') y 01 ~1_;>-1 Js- IJT'U; J ~J~~ ~ 1~ 

"Allah sizi, din hakimıda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlanruzdan çıkarmayan kim
selere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Allah sizi, ancak 
sizinle din hakimıda savaşan, sizi yurtlannızdan çıkaran ve çıkanlmamza yardım 
eden kiınselerle dost olmaktan men'eder. Kim onlarla dost olursa, ~e zalirİıler on
lardır." Mümtehine 8/9 

Bu iki ayetten önce zikredilen ayet-i keri.mede ise şu konuya değiniliyor: 

"Olabilir ki Allah sizinle, onlardan düşman olduklannız arasına bir sevgi koyar. · 
Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir." Mümtehine 7 

Hal böyle olunca sormak gerek bu Müslüman görünümlüler söz konusu ayeti hiç oku
mamışlar mı da Müslümaniann katli için fetvalar verip ortalığı kan gölüne çevirmişlerdir? 

·Elbette okumuşlardır; amaAllah Resulü'nün (s.a.a) buyurduğu gibi onlann tilavetleri gırt
laklanndan daha yukan çıkmamış; yalnızca güzel ve ahenkli sese dönüşmüştür. 

Kafiilere dahi iyilik yapmak öğütlenirken ve kafirlerle Müslümanlar arasında o~ann 
önderliği ve egemenliği olmadan dostluğun pekiştirilmesi için yeşil ışık yalalmışken na
sıl olur da milletlerarası, dinler arası ve hatta mezhepler arası kardeşlik hissedilmez? Bu 
nasıl bir körlük ve basiretsizliktir? 

İslam mezhepleri arasında ortak paydalar yok demek ya da bazılannın bunlan gör
mezden gelmeleri basiretsizlik ve art niyetten başka bir şey değildir. İslam mezhepleri 
arasındaki ortak değerler İslam ve Yahudilik veya İslam ve Hristiyanlık arasındaki ortak 
paydalardan şüphesiz daha çoktur ve aşağıda bunlardan yalnızca birkaç tanesine değin
mek istiyoruz. 

a) Hedefteld Ortak Paydalar 

ı. ilim öğrenmek ve cehaletle mücadele etmek tüm İslam mezhepleri arasındaki or-
tak değerlerdendir 

2. Nefsi anndırmak ve ego ile mücadele etmek 

3. Toplumsal adalet 

4. Allah'a iman ve O'na ibadet 
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S. Her türlü tağuti model (ve rejimden) salanmak ---
6. Kuran-ı Kerim'de de buyrulduğu üzere; Toplumsal emniyet: 

, - .-;. ~ . ; ...... 
( · • · ! ·'~-ı- y ' ! ! ~~~~~ .,...UI ı..:...:::lll..lA ~ - 1 .1!;.,d,;) ~.)>" ~ ~ .J ı...:r:- ~ ~ .... - - -· . J .J • -, 

"Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Evin 
(Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler.'' 

7. Refah ve fakiilikle mücadele 

8. Dünya saadeti 

9.Ahiretsaadeti 

b) İnançtaki Ortak Paydalar 

ı. Tevhidi inançta ortaklık, 

2. İslam Peygamberi'nin (s.a.a) genel ve özel nübüvveti konusunda ortak inanç, 

3. Mead, layamet günü ve hesap gününe olan inanç, 

4. Kur'an'ın bak olduğuna ve onunla amel etmenin gerekliliğine inanç, 

5. Sünnetin doğruluğu, lüzumu ve onunla amel etmenin gerekliliğine inanç, 

6. Allah Resulü'nün vasiyetinde yer alan mütevatir Sekaleyn Hadisi doğrultusunda 
Ehl-i Beyt'e (a.s) inanç, 

7. Hz. Peygamber'in (s.a.a) ashabına, evliliklerine, akraba ve salih ve mürninlerden 
oluşan Ensar ve Muhacir'e inanç, 

8. Meleklere ve semavi kitaplara inanç, 

9. Kabe'nin lable oluşuna ve ona doğru namaz kılınaya inanç, 

10. Uahl şiarların yüceltilmesi, 
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c) ibadetteki Ortak Paydalar 

ı. Namaz kılmak özellikle de cemaatle, 

2. Hac, her sene kulluğun göstergesi olarak görkemli bir şekilde yerine getirilen amel, 

3. Ramazan ayı orucu, 

4. Malın zekatı, 

S. Allah yolunda küçük ve büyük cihad etmek, 

6. Emr-i bi'l ma'ruf ve nehy-i ani'l münker'in gerekliliği, 

7. Birçok müstehap ve melmıb amel, 

d) İslam Hukukundaki Ortak Paydalar 

Haram, helal, müstehap, rnekruh ve mubah olarak İslam mezhepleri arasında ortak beş ana 
başlık altında toplanan ahkam konularında genellikle ibtilaf yoktur. Tıpla içki içmek, kumar 
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oynaİnak, zina etmek, her türlü ahlaksızlık, zulüm, şirk, anne-babaya kötü davranmak, faiz, 
.. · · · yeqm malı yemek ve bunun gibi onlarca mezhepler ~ası ihtilafsız diğer hükümler. 

1. İstidlal Kaynaklannda Ortak Paydalar 

Kur' an, sünnet ve icm'a tüm İslam mezhepleri arasında kabul gören ortak paydalardan
dır. Akıl konusunda iseyine ortak bir fikir birliği vardır. Her ne kadar Ehl-i Sünnet sedd-i 
ziray'a, kıyas ve istihak'ı kullansa da Şiiler de 'hüsnü 
kubh-i akli'yi kullanmaktadır. Zaten bu da büyük bir 
ibtilaf sayılm_amaktadır. Elbette bu bir detay olarak 
görülse de ilmi açıdan bir sonuca varılmak istenil
diğinde farklı ve çeşitli görüşlerin ortaya çılanasına 
neden olduğunu bu şekilde Müslümanlan zorluk ve ,, . 
sıkıntıdan kurtardiğını görmekteyiz. Bunun da hiç-
bir niahzuru yoktur. Zaten bu tür ihtilaflar bütün 
ilim ve branşların gelişirnirıe ve yeni eserlerin or-
taya çıkmasına yardırncı olmaktadır. 

) . 

islam mezhepleri arasında 
olan ortak paydalar o denli 

- - . . 

· çoktur Id; bunu bir ya da bir 
kaç makaledehatta bir kitapta 
·toplamak imkinsızdıi. Ortak 
bmle~ce fıJdıi hüİdim ~e. usuli Aynı şekilde sünnet konusunda da mezhepler 

farklı görüşlere sahiptirler. Şü ekolü sünnetin içeri- . 
sine Ehl-i Beyt (a.s) İmamlannın da buyruklannı ek
lemekte ve Ehl-i Sünnet de sahabenin söz ve arnelle
rini bu konunun içerisinde saymaktadır. Bazılan ise 
sünneti yalnızca Hatemü'l Enbiya'nın (s.a.a) kavl, 
fiil ve takriri ile sınırlamıştır. 

·· , me.sele.vardu. ·ortak binlerce 

tefsir, akait konlis~Ujı, dünya ve 
: -~ · .· iliiret il~ i13iJi meselelerin, ibadi, 

Kur' an da hepimiz için hüccet ve delil sayılmak
tadır; ama onun tefsir, tahlil ve tevilinde farklı me
totlar kullanılmakta ve bunun neticesinde de veri
len fetvalarda ihtilaflar görülmektedir. 

naru istek ve kelamının anlaşılması için yapılan 

. . ~ . 

_ :. siy_asi, ıuhsal, ~el, içtinlai ve 
ferdi konwarui; maddi ve manevi 

~ . ·~ h~~uslar~l1 hepsiiilit' ~a hepsinin 
ortak ve benzer yönleri vardu. 

bu farklı ilınl işlerin adına içtihat ve tevil denilmek- , . 
tedir. Bu ilirnde yapılan hata yine de sevapla karşı-

Bunlatın hepsi Kur' an ve sm etten 
yararlanıİaral oıtaya konulmuş 
ve insaniann fıtri ve a1di olarak lık bulurken doğru sonuca ulaşmak iki sevabı ken

disiyle içtihat sahibine getirmektedir. Bu da İslam 
dininin ne denli geniş ve yüce olduğunun bir göster
gesidir. Ayrıca bu farklılıkların görüş sahipleri ara
sında gevşemeye, ayrılığa ve düşmanlığa neden ol
maması gerekmektedir. 

Farklı İslam mezhepleri arasında olan ortak pay
dalar o denli çoktur ki; bunu bir ya da bir kaç ma
kalede hatta bir kitapta toplamak i.rnkansızdır. Ortak 
binlerce fıkhl hüküm ve usuli mesele vardır. Ortak 

doymasına nedeiı olmuştur. 
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binlerce tefsir, akait konusunun, dünya ve ahiret ile ilgili meseleleıin, ibadl, siyası, ruh:. 
sal, fiziksel, içtimai ve ferdi' konulann, maddi' ve manevi hususlann hepsinin ama hepsi
nin ortak ve benzer yönleri vardır. Bunlann hepsi Kur'an ve sünnetten yararlanılarak or
taya konulmuş ve insaniann fıtıi ve akli olarak doymasına neden olmuştur. 

Acaba bunca ortak paydaya rağmen farklı İslam mezheplerinin fikir ve kanaat önder
lerini bir saf içerisinde, bir cephede ve bir çatı altında görmemek ne denli doğrudur? Müs
lümanlar arasında samirniyet ve dostluk pekiştirilmeden bazı bencil ve içerisinde Allah 
korkusu olmayan, takvadan yoksun, dış ı:ı:fihraklann fitne tohumlannı ekmekle görevli, 
savaş tamtamlan çalan, tekfireiletin ve Müslümaniann kanının dökülmesini mubah sayan 
bu insaniann önü kesilebilir mi? 

2. Müslümanlar Arasındaki Kardeşliğin Din İçerisinde Var Olan Emirleri 

Her ne kadar akıl, aynı inanç ve yol üzerinde olan insaniann dostluğu için yeterli ve en 
önemli unsur olsa da hiDa içlerinde şüphe ve kaygı olanlar için hem Kur' an-ı Kerim, hem 
de Peygamber Efendimiz ve Ehl-i Beyt'ten gelen hadisler doğrultusunda onlann içinde 
olan sıkıntıyı giderebilif ve bu dostluğu pekiştirebiliriz. 

ı. Allah Teaıa şöyle buyurmaktadır: 

"Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, tırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah'ın üze
rinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalpterinizi uzlaştmp 
kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çuku
nın kenarında idiniz; sizi oradan lrurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor 
ki, doğruya ve güzele yol bulasmız." Al-i İmran/103 

Bu ayet-i kerimede de görüldüğü üzere Allah Teaıa birlik ve vahdet emrini vermekte 
ve ayrılık ve tefrikadan uzak durulmasını öğütlemektedir. İnsanlar arasındaki düşmanlığı 
bir bela olarak addetmekte, iman etmenin getirisini de kalplerin birbirine ısınınası olarak 
görmektedir. Allah bu düşmanlıklan yalnızca dostluğa değil kardeşliğe çevirmektedir. Bu 
ayet-ikerimenin içeriğine dikkatlice bakıldığında yalnızca ayrılık ve birlikteliği, dostluk 
ve kardeşliği görmekteyiz. Düşmanlığı bir kenara bırakınayı ve ilaru bir armağan olan kar
deşliği unutmamamız gerektiğini öğütlemektedir. 

2. Allah Teaıa bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: 

lO 

"Ailah'a ve Peygamberine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra zayıflarsmız ve 
kuvvetiniz kalmaz" Enfal/46 
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l 
( J_,..., )I.J 4lll ı)l O.J:.} ~ ı.) ~ jl;,; ı)l) 

"Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; -Allah'a ve ahiret gününe 
inaruyorsanız..oou Allah'a ve Elçiye götü.rün." Nısa/59 

( r 'YI ı.) ~ j L:.; .J ~ ı~ ı ...;:- ) 
''Nihayet siz korktunuz, Allah size sevdiğiniz(galibiyet)i gösterdikten sonra (verilen) 
emir haklanda (birbirinizle) çekişip isyan ettiniz" Al-i İmran/152 

Yukandaki tüm bu ayet ve benzerleri Müslümanlar arasındaki tarnşmalan, ihtilaf ve 
düşmanlığı yasaklayıp, men ennektedir. 

3. Allah Teaıa cehennem ehli hakkında şöyle buyurmaktadır: 

,. .,., " (.., • • " , , , .1 ,, 

~ ~ı ~~ ~ -:!t!Jı ıj ~::Jij ~ı Zr! ~ ~ ~ .i.; ~ı ~ ı_#;ı Jt; ) 
, , , ... , ' , ::r - ,:s , • J .,. .,. ' , , r .., ,J 

l.ıl.i; • ·t; l,j .ı :.ı Fo "Y ti. ~- d. ı "Y • • • ·ı ~t; l-...>- 1 ~ ; 1 -<-ı~ı 1~1 · ' 1 ~ '~1 . ~ .r- ' ..T !.) rr.-.J - ~? -·. '11':;' y-.) ; ı.$>- "'6"""""' 
" , 

4 l!ı ı ~ w...,.; . '-:! ıJ! ; 
"(Allah) buyurdu: "Sizden önce geçen cin ve insaıi topluluklanyla beraber ateşin içine 
girin!" Her ümmet girdikçe yoldaşma la'oet etti. Hepsi birbiri ardından orada top
lanınca sonrakiler, öncekiler için dediler ki: "Rabbimiz, bunlar bizi saptırdılar. Bun
lara ateşten bir kat daha azab ver!" A'raf/38 

Sormak lazım acaba ellerinde Kur'an olan, sünnet ve İmamlann, salih kullann ve Al
lah dostlannın eserleri olan, akıl ve temiz yaratılıştan nasiplenen bir ümmetin kalkıp da 
manuklı ve basiretl.i hareket ennesi gerekirken birbirlerini lanetleyip, nefret etmeleri; tek
fir edip, bozgunculukla suçlayıp hedeflerine ulaşmak istemeleri ne derece doğru? 

Bu dünyada cehennem ehli sıfatıanna sahip olan kimselerin ahiret hayallnda cennet 
ehli hüviyetinde olma ihtimalleri var mıdır acaba? Kur'an-ı Kerim'de münafıklar hak
kında şöyle buyrulmaktadır: 

f , • , ,J "' < 1 • 1- • .:ıt; ~w-- 1 • ·ı ı : ) .)_JJ ~ 1 .).J ~.) ı.r-ı 

"Şöyle denir onlara: "Arkanıza (dünyaya) dönün de bir ışık, bir nur arayın.'' 
Hadid/13 

Bu söz karşılığında geri dönme arzusu ile "Belki iyi işler yaparım ve zayi ettiğim ömrü 
telafi ederim." der ve ona cevap olarak şöyle buyrulur: 

"Hayu; (artık dönüş diye bir şey yok) bu boş bir söz, onun söylediği bir söz." 
Mü'miniio/100 

ll 
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Bu ayetten dünyada merhamet, dostluk ve insanlık sıfatian
nın nur olarak bahsedildiğini ve ahirette ise kurtuluş sebebi ci:. 
duğunu görüyoruz. Cehennem ehli sıfan ve davranışlan bu dün
yada karanlık ve öbür dünyada ise ebedi bir pişmanlıknr. 

4. İhtilaf, gök ve yeryüzü belalanndan sonra üçüncü bir bela 
tüıiidür. Bu konuda Allah TeaJ.a şöyle buyurmaktadır: 

, ... • ll$ , .... J. J. , ... < <JA 44! HW s-ı~~ ~ w~ U? 

"De ki: "0, size üstünüzden (gökten) veya ayakJarınızın alttn
dan (yerden) bir azap göndenneğe, ya da sizi grup grup bir
birinize düşürmeğe ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya 
gücü yetendir." Bak. anlasınlar diye, ayetleri değişik biçimlerde 
nasıl açıklıyoruz." En'am/65 

Görüldüğü gibi yersiz tartışmalar, çanşmalar ve düşmanlık
lar gökyüzü ve yeryüzü azaplan ile beraber sayılan halkın isyan _ 
ve günahlan yüzünden vuku bulan üçüncü bir hahi ceza konu

mundadır. Bunlardan kurtulmak için tövbe en iyi 
çıkış kapısı değil midir? Ve aynı zamanda kalp 
birlikteliği ve dostluk semavi ve ilaru bir rah

met değil midir? 

5. Tüm mümirılerin kardeşliği; Allah Te§.l§. 
bu konu hakkında şöyle buyurmaktadır: 

"Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse 
\ kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a 

karşı gelmekten salanın ki size merha
met edilsin." Hucurat/10. 

Yüce Allah bu ayet-i kerimede 
mümi.nleri birbirlerinin kardeş

leri olarak tanıtmakta ve onla
nn arasının düzeltilme em-
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ardından takvalı olunınası emrini vermiş ve bu konuda takvarlan a:Ynımamalannı ve bu 
· · şekilde :ilam rahmetinetkisi altına gireceklerini buyurmuştur. Burada belirtilmesi gereken 

bir nokta da, takvarun haramdan sakınmak ve vacip olanlan kusursuz yerine getirmek ol
madığıdır. Burada takvanın manası mürninler arasında kargaşa çıkanp, onlann arasını bo-· 
zacak olaylardan sakınmaknr. Hatta ortaya çıkan sıkıntı ve kanşıklıklara karşı sessiz kal
mamak ve onlann ıslalu için çaba harcamak, Allah'ın rahmetine şamil olunacak bir huzur 
ortamını temin eımektir. Bazılan şöyle bir iddiada bulunabilirler; "Bu ayette geçen ıİıü
minler bizlerden oluşan gruplar ve bunlann yanı sıra bizlerle aynı fikri paylaşan kimseler
dir. Zaten bunlar dışında olanlar ya katirlerdir ya da katirierden de beter olan münafıldar 
grubudur." Buna cevap olarak da Allah Teala'nın mürnin ile mürnin olmayan arasındaki 
farkı açıkladığı şu ayeti. sunabiliriz: 

"Ey inananlar, Allah yolunda savaşa çıktığıruz zaman iyi anlayın, dinleyin, size selam · 
verene, dünya hayatının geçici menfaatini gözetf!rek: "Sen mü' min değilsin!" deme
yin. Çünkü Allah'ın yanında çok ganimetler vardır. Önceden siz de öyle idiniz, Al
lah size lutfetti (imana geldiniz). O halde iyice anlayın (dinleyin, peşin hüküm ver
meyin)." Nisa/94 

V~ bu ayetten önce kasten bir mümini öldürmenin ilelebet cehennem ateşinde yanmak 
demek olduğunu vurgulamaktadır. Bugün yalnızca verdiği bir selam şekli ile imanı, ken
dilerini Müslüman olarak gösteren kişiler tarafından sorgulanan ve daha sonra ka.fir yaf
tası takılıp, katledilen bu irısanlann kelime-i şahadetlerinin dudaklarından taştığını gör
mezler mi? Namaz kılıp, Kur'an okuduklannı, hatta Allah Resulü'nün (s.a.a) sünnetlerini 

eksiksiz yerine getirdiklerini görmezler mi? Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu gibi: "(.)_,;.:..,; 

~.:i.ıJI o.r.-JI ~ r" dünya sevdası aniann gözlerini köreylemiş ve masum Müslümanları 
öldürerek düşmanlık ve kin tohumlannı onlar arasına ekiyorlar. İşte bu şekilde de ebedi 
cehennem azabını kendileri için azık ediniyorlar. Bu nasıl bir zihniyettir ki; yalnızca ve
rilen bir selam şekli ile o şahsın dini hakkında hüküm verebiliyorlar; ama kelime-i şaha
detleri, kıldıklan namaz, tuttuklan oruç, hac, zekat ve okudukları Kur' an ile onlann Müs
lüman olduklanna hüküm verilemiyor. 

Acaba Kur'an'da bir irısanın imanı için kelime-i şahadetten başka bir şart var mıdır? 
Acaba başkalannı araştırmak ve onların hakkında casusluk yapma hakkına ne denli sa
hibiz? Kalpte olanlar başkalannı ne ilgilendirir? Onu yalnızca Allah bilir ve ona göre de 
hükmünü verir. 

Acaba Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) "Müm.inin fazileti Kabe'den de yüksektir" de
diğini ve bunun muhtelif mezhepler kanalıyla aktarıldığını biliyor musunuz? Acaba Hz. 
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Peygamber'in (s.a.a) "Allah nezdinde müminin makamının dört büyük melekten daha fa- _ 
ziletlidi.r'' sôzlerini biliyor musunuz? (Kenzu'l A'mal/821) 

Acaba Allah Resnlü'nün (s.a.a) şöyle buyurduklannı bilmezler mi: 

"İman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsı
nız ve birbirinizi sevip, dost olmanız da selam ile başlar." (Sabih Müslim!Kitabu'l İman/ 
Bab 22) 

Acaba Peygamber Efendimiz (s.a.a) şöyle buY._t.U.IDam.lŞ mıdır? 

''Kim Allah'ın Rab, İslam'ın hak olduğunu kabul etmiş ve elçisinin nübüvvetinden razı 
olmuşsa o mümindir." 

Öyleyse bunlara karşı beslenen mahabbet ve sevgi onlann cennete girme şartlanndan 
değil midir? (Sahih Müslim/Kitabu'l İman/ Bab ll) 

Acaba yine Allah Resulü şöyle buyurmarnış mıdır: 

ll ı_,... _,A; ~~ı ;t.; ~_,.ı; ~ ı..::-QJ.;i Lo <JT_,Alı j)ı" 

"Kur' an okuyun ta kalpleriniz onunla aynı atsın; ama ihtilafa düştüğünüz zaman arnk de
vam etmeyin." (Sabih Müslim!Kitabu'l İman/ Bab 3) 

Acaba Hz. Nebi (s.a.a) şöyle buyurmarnış mıdır: 

ll _;s 4.1\:9 .J J _,....; ır .rJ 1 ~ L:--ı " 

"Mümine hakaret fasıklık ve onunla savaşmak küfürdür." 

Aynı şekilde şöyle buyurmuştur: 

ll • ......t; ~< ;. . ......... i~< ..V... ı - 'Y" ~ . J r--= . ~ .r- ı.> . ~ .r 

"Benden sonra kafir olmayın ve birbirinizin boynunu vurmayın." (Sahih Müslim!Kitabu'l 
İman/Bab 28-29) 

Acaba Sahib-i Müslim'in 26. babında Müslüman' ı tekfir ennek küfürdür denilmemiş 
midir? Ve yine Sahib-i Müslim'in 33. babında "Ensar'a ve İmam Ali'ye muhabbet ve 
sevgi imanın alametlerinden ve onlara olan kin ve nefret de nifakın alametlerindendir." 
diye zikredilmemiş midir? Bugün hangi Müslüman Ensar ve Hz. Ali'yi seviDiyor da on
lan tekfir ile suçluyorlar? Öyleyse tekfir etmek, katietmek ve tefrikayı yaymak hangi ha
dis doğrultusunda cereyan ediyor? 

Sormak lazım acaba Kur'an ayetleri 'Bismillah' ile, 'Bismillah' da 'Rahman' ve 'Ra
him' diye iki rahmet ile başlaınıyar mu? Ralımaniyet kafirleri dahi kapsamaktadır ve Rabi
rniyet kıyamette yalnızca mürninler ile sınırlıdır. Acaba bunlar muhabbet ve sevgi için birer 
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.ders değil midir? Acaba infak nedir diye soran bir kişiye Allah Teala Kur'an-ı Kerim.; de: 

·· "yWI Ji" ;'İnfak, De ki; Affetmektir." Bakara/219, buyurmamış mıdır? 

Acaba yüce Allah Gafur, Rahim, bağışlama sahibi ve ayıplan örten değil midir? "~· 

~ ~ f "Rah.metirn gazahırnın önüne geçmiştir." buyurmuştur. Şimdi Müslüman
Iann bunlardan ders alması gerekmez mi? 

İslam Mezhepleri Arasındaki Dostluğun Engelleri 

Şimdi akıl, Kur'an ve hadislerin naklettikleri doğrultusunda; dostluğa davet edinildi
ğini açıkça görmekteyiz. Onlarca ayet -i keı:ime ve yüzlerce badis-i şerif bizleri birbirimize 
karşı muhabbetli olmaya, dostluğa, ikramda bulunmaya, tartışmadan uzak durmaya, busu
metleri gidermeye, düşmanlık ve kötü ahlakı yok etmeye, tekfir edip öldürmekten sakın
maya davet eder. Şimdi Müslümanlar arasında tefrika ve ayrılığa neden olan. İslam mez
hepleri arasındaki dostluğu engelleyen başlıklara geçelim. Çünkü bu hastalığın nedenlerini 
bilmeden ona karşı sağlıklı bir çare yolu bulamayız. 

Birinci Unsur: Cehalet 

Eğer ilim ve bilgiyi rivayetlerde de geçtiği üzere nur ve ışık olarak değerlendirirsek 
hiç şüphesiz cehaleti de zulınet ve karanlık olarak addetmemiz gerekir. Aynca rivayet
lerde şöyle gelmiştir: 

" l_k Lo .. ı~ı <J"l;JI " "İnsan bilmediğine düşmandır." 

Ali.mıer hiçbir zaman birbirlerine düşmanlık etmezler ve eğer aralarında bir düŞman
lık görülürse bilin ki onlann arasına cehalet girmiştir. Bu düşmanlığın sebebi ilimlerinden 
değil cahillikleri ve bununla alakalı olan diğer unsurlardandır. ilim hiç bir zaman düşman
lığı doğurmaz. ilim muhabbet ve sevgiyi getirir başka bir şeye gebe değildir. 

Bilgisizlik ve cehalet belası çok tehlikelidir. İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim enbiya
nın risaletini ilim öğrenmek ve nefsi güzelleştirmek ile özetlemiştir. Çünkü toplum içeri
sinde vuku bulan birçok olumsuz olay, onlann cahilliğinden kaynaklanmaktadır. Bu yüz
den ilk aşamada Müslüman toplumlar arasında dostluk ve ünsiyet için onların birbirlerini 
tarıımalarını sağlamak, ilim ve bilgi ile onları tanıştırmak gerekmektedir. 

İkinci Unsur: Dünyayı İstemek 

Daha önce zikrettiğimiz Kur'an ayetinde görüldüğü üzere; dünyalık arzu ve işler mü
minin bu dünya arzulan yüzünden imanının yok olmasına neden olan en büyük etkendir. 
Peygamber-i Ekrem de (s.a.a) birçok hadis-i şerifinde bu konuya defalarca değinmiştir. 
Sahib-i Buhari, Müslim ve diğer muteber kitaplarda şöyle nakledilmektedir: 

ıs 
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Ip J ~ 1_,.9l;;:; 01 ~.1.11 ~~ı~ .J LS~ 1_,5 __,.:.; ı:.ıı ~~ı U J!--
~ ıJl5 lr SJ., w-~~ 

"Ben kendhnden sonra sizlerin müşıik olmanızdan endişe etmiyorum_ Benim endişem 
daha önceki kavimlerin helak olması gibi dünya arzusu yüzünden birbirinizin canına kas
tetmeniz ve helak olup gitmenizdir_" 

Üçüncü Unsur: Thassup 

Hadislerde şöyle gelmiştir; "müminin (en büyük) alanıeti hakkı batıla, doğruyu da ya
lana tercih etmesidir_" Yani hak ve doğruluğun kendi zaranna, batıl ve yalanın da kendi 
menfaatine olduğu bir durumda bunu yapması, Allah'ı kendisine tercih etmesi demek
tir. İşte bu imanın başlangıcıdır; ama taassup bunun tam aksi bir durumdur. Kendimizi 
ve bizle alakah şeyleri, doğruluğa ve Allah'ın rızası olan şeylere tercih etmektir. Kur'an-ı 
Kerim onlar için; duyduğu her güzel sözü kabul ederler diye müjdelemektedir ve o güzel 
söz de mutlaka her zaman bizim yaranmıza olan manasını taşımamaktadır. Ama taass'up 
buna engel olmaktadır ve bu yüzden Allah Teala şöyle buyurmaktadır: 

~}':JI.J ~.lll )I.JI ~1 ~ _,J .J ~ .,.ı~ .Li14 ır.-ı_,; lj _,5 _,.:..of ~.lll ~~ ~ ) 
~ . , , 
ı:,ıt; 1_,....; __,.,.; .JI .J _,1; ıJI.J l_,J..w ıJI LS.nJII_,.;.-; ~ 4. ı).JI .uıt; 1~ .JI ~ ~ t)l 

(id ı:.ı~ ~ ıJl5 .iiıı 

"Ey iman edenler! Öz benliğiniz, anne-babanız, yakııılannız aleyhine de olsa, zengin 
veya fakir de olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun. 
Allah, ikisine de sizden daha yalo.ndır. O halde, nefsinizin arrusuna uyarak adalet
ten sapmayın. Eğer dilinizi eğip büker yahut çekimser kalırsanız, Allah, yapmakta 
olduklannızdan haberdardır." Nisa/135 

Taassup, insanı akraba ve yalanlarınızı, yabancı ve uzak insanlara tercih etmek demek
tir. Bu da Allah'ın yolundan çıkmak manasma gelmektedir. Birçok batılın, sapma ve tar
tışmalann çıkış nedenidir. Öyleyse hakikate teslim olmak, batıldan ve taassuptan kurtul
mak yaşanan tamşmaları sona erdirecek en büyük etkendir. 

Taassubun temelinde nefse uymak ve kendi nefsimiziAllah'a tercih etmek vardır. Bu 
davranış da hiç şüphesiz küfür kokusu vermekte ve onun rengine bürünmeyi gerektirmek
tedir. Bu da imanın azalıp, adaletin yok olmasına sebep olmaktadır. Yani tam manası ile 
Kur'an'ın ve Peygamber Efendimizin (s.a.a) sünnetirıin aksine bir davranıştır. Kur'an'a 
ve sünnete bağlı olduklarını iddia edenlerin kendilerini bu vesile ile acaba bu tehlikeden 
uzak mıyız yoksa henüz tehlikenin içerisinde miyiz diye bir gözden geçirmelerinde ya
rar vardır. 

Acaba hala içimizde kabilecilik, milliyetçilik, dil, akraba ve renk taassubu etkili midir 
yoksa değil midir? Acaba hala bizim için Arap ve Acem, siyah ve beyaz, uzak ve yakın 
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insanlar eşit midir değil midir? Peki, şu ya da bu mezhebe bağlı olanlar? Ya da aynı mem
lekette!l ve aynı dilden olanlar? 

Dördün'cü Unsur: Nefse Uymak 

Bu unsur birinci etken haricinde diğer tüm etkenleri yani dünyayı isternek ve taassup 
gibi unsurlan içerisinde banndırmaktadır. Bir başka değişle cehalet hariç diğer tüm unsur
lan hava-yi nefsin içerisinde sayabiliriz. Bunlar bir şekilde bu etkene geri dönmektedirler 
ve hal böyle olunca da bu unsurun diğerlerinin çıkış noktası olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Bu etken yalnızca Müslümanlar ve İslam mezhepleri arasındaki dostluğu engellemiyor; 

. l;ıatta insaniann yoldan çıkmasına, imanlannın yok olmasına ve verilen ilaru sözl~ göz 
::· ~· ··:·~dı edilmesine neden oluyor . 

. . AlJ~,~~aJ~~~~~~.?~u~~: . ·~:: ~ ...... ·.·~_.~·:.~ ··:\~?~:·~~:~,~~~:~;:;~./~~~:~-- -~.~-:· ~:>·:·::·.::~'/: .. ·:: -~~ _. ~::· -.--. 
~ ·-~ .J -~· .J -~ ~--~ ~ -~ -~"~(~t; ol_,;. ~~ ~~ .. 0-" ~ljı ) 

~ 

( iJ.J}X ~(41)( .M.ı 0-" ~~ ~ ·O.JL!S. O~ 

"Kendisinin ilahı olarak kendi duygu ve arzusun\1 almış kişiyi gör~ün mü? Allah onu 
bir ilim üzerine saptımuş, lrulağı ve kalbi üzerine mühür basınış, gözünün üstüne de 
bir perde çekmiştir. Allah'tan sonra ona kim lalavuzluk edecektir. Hala düşünüp ib
ret alınıyor musunuz?" Casiye/23 

Beşinci Unsur: Dar Görüşlü ve Kab Kalpli Olmak 

Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu üzere: 

" ;1 "' .ı 
G:-_y> ~ OJ..l..p ~ ~ ()( :>_;!. 0-" .J r~JU OJ..l..p cA~~ ()(41)( :>_;!. ~) 

~ ' . 
( iJ_f-.o Y-'i ı:r..Ul ~ ~)ı .uıı ~ ı.SJ 45 pl-Jı ı} ~ WIS 

"Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam'a açar, kimi de sapbr
mak isterse onun göğsünü, (o kimse) göğe çıkıyormuş gibi dar ve ttkanık yapar. Al
lah, inanmayanların üstüne işte böyle pislik (sılanb) çökertir." (En' am/US) 

Ve aynı şekilde bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: 

~ı .ıS~ 0-" ~._,ı; <1:--'WJ J-_,; ~.J 0-" JY ~ * r ~ ~ o J..l..p ~ı cr- ~ı > 
( ı:r-:-o J JL..; d .s:!l.J ı 

"Allah'ın, göğsünü İslam'a açtığı kimse, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? 
Allah'ı anmaya karşı yürekleri kabiaşmış olanlara yazıklar olsun. Onlar apaçık bir 
sapıklık içindedirler." Züıner/22 

17 



18 

Misbalı ı islam Mezhepleri Arasındaki Dostluğun Etkenleri ve Engelleri ı Sonbahar 2015, Yıl: 4, Sayı: 11 

Söz konusu ayetlerde de görüldüğü üzere göğsün ferahlığı, duyulan far~ görüş ve dü- . . 
şüncelere tahammül edebilmek, değişik yaklaşırnlara olan bakış açısı, diğer insanlara ta
hammül edip, onlara karşı hoşgörülü olmak ve son olarak da ruhun büyüklüğü bidayete 
ulaşmanın beliftileıinden sayılmaktadır. Lakin dar görüşlü, kan kalpli ve merhametsiz ol
mak, Allah'ı arıınca kalbin etkilenmemesi imansızlık alameti ve yoldan çıkmışlık olarak 
kabul edilmektedir. 

Kötü huyların, yoldan çıkmışlıkların ve tekfir etmenin temelinde dar görüşlülük, kan 
kalpli olmak, kişisel düşmanlıklar, kendini büyük görme, nefse uyma, başkalarına taham
mül ederneme vardır. Tüm bunlar o insanlan kontrol etme ve köle gibi görme arzpsu
nun eseridir. 

Albncı Unsur: Ahlaki Çöküş ve Doğru İslam Terbiyesi 

Güzel ahlaklı olmak, İslam dininde en büyük fazilet olarak görülmektedir. Bakara S u

resi 83. ayet-i kerimede: ,:l:....:> t.r'L:.lll_,l _,9" İnsanlara güzel söz söyleyin şeklinde buyrul
maktadır. Allah'a kulluk ve O'nu biriemekten sonra gelen üçüncü emir ana-babaya, akra
baya, yetim ve fakiriere ihsaıida bulunup, halka karşı güzel söz söylemektir. 

İşin güzel tarafı bu emrin namaz ve zekattan daha önce nazil olduğudur. Bu da insan
lara karşı saygılı ve edepli olmarım önemini göstermektedir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e 
göre edepli ve saygılı olmak yalnızca müminlere has bir ilaru emir değildir. Bu emir tüm 
insanlan kapsamaktadır. Kafir olsun ya da münafık. mürnin olsun ya da fasık hepsi; ama 
hepsine iyi sözle hitap edilmelidir. Kur'an-ı Kerim bir başka ayette insanoğlunun kera
met ve faziletleri baklanda şöyle buyurmaktadır: 

"R.abbinin yoluna hikmede, güzel öğüde davet et ve onlarla, en güzel olan neyse o 
yolla mücadele et." Nahl/125 

İnsanlan Allab'a davet ederken şu üç yolun kullanılması istenmektedir; Bilgi, güzel 
nasihat ve güzel yolla mücadele. Görüldüğü gibi kötü huy, tekfir etmek, küfür ve lanet
leşrnek bunlar arasında yoktur. Allah yolunda olanlar öncelikle kendi ahlaklarını güzel
leştirrnek ve ıslah etmek içirı yola koyulurlar ve kendilerirıi yetiştirmeden kimseye mü
dahale etmezler. iftira atıp, tekfir ederek, kibir ve kötü abiakla yaklaşarak birilerini doğru 
yola sevk edebilir miyiz? İslam Peygamberinin (s.a.a) en büyük silahırun ahlak olduğunu 
unuttuk mu? O tahammül, sabır, güzel huy, fedakarlık, ruhun yüceliği ve herkese sevgi 
dolu yaklaşımı ile İslam dinine davet etmiyor muydu? Acaba bizim izlediğimiz yol şu 
Kur'an emri ile ne denli uyuşuyor: 

''Kötülüğü, en güzel tavırla sav! O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık 
bulunan kimse, sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir." Fussilet/34 
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Burada düşmanı en iyi defetme yolunun ona 
karşı iyilik yapılınası gerektiğine vurgu yapı!-: 

ınakta ve onun getirisinin de sıcak bir dostluk 
olacağı anlanlmaktadır. "Kötülüğü en güzel 
tarzda pzaklaştırınaya bak'' denilerek o ve se
nin arandaki düşmanlığın samimi bir dostluğa 
dönüşeceğille işaret edilmektedir. 

Peki, acaba bizim yöntemlıniz: "~6:-1~1 

1...~ ) l! ıJp~l" "cahiller kendilerine laf 
atarsa "selam" derler." Furkan/63 ile ne denli 
uyuşınaktadır? 

Acaba bizim yöntemimiz Hz. Musa'ya 

. (a.s) emrolunduğu gibi mi?: ui!:J ~_,; .ı..l 'J_,; 
.;S~ .iliJ" "Ona yumuşak ve tatlı bir sözle hi
tap edin; belki öğüt alır." ile ne denli bağdaş
ınaktadır? 

Fırka ve mezhepler arası düşınanlığın se
bebi, Kur' am yöntemden uzaklaşınak, Pey
gamberlerin o güzel sünnetlerinden yüz çevir
mektir. Hal böyle olunca da onlar ıslah olup, 
düzeltilmeden ümmet de ıslah olmaz. O gü
nün ümidi ile . 

Sekizinci Unsur: Allalı ve Hesap 
Gününe Karşı inancın Az Olması ve 
Korlanamak 

Takva ehli hiçbir zaman ihtilaf ve düşman
lığın sebep ve kaynağı olınaınıştır. İçinde Allah 
korkusu ve inana olan insanlar bir nevi Kıya
met gününü hesap ederek söyleyecekleri söz 
ve yapacakları işlerde oldukça ihtiyatlıdırlar. 
Birisinin kalbini kırdıklarında hemen onu te
lafi etmeye çalışırlar. Rahatlıkla birilerini tek
tir edip, fasık olmakla suçlayan ve onları aşa
ğılayan kimseler genellikle inana ve takvası az 
olan kişilerdir. Basiretli olan abid ve zahitler de 
doğruyu kolayca bulmakta, hiçbir zaman hu
suınet ve düşmanlığın ınenşei ve kaynağı ol
ınamaktadırlar. 

.. . ; "" 
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. . . .. · ... : ; ·.T$7a> eiui hiÇbii zaman 
· · · · .fıltüaf ve düşnianlılın sebep 

ve kayna!ı olmamıştır. 
İçinde Allah korkusu ve 
inancı olan insanlar bir 

nevi Kıyamet gününü hesap 
ederek söyleyecekleri söz ve 
yapacakları işlerde oldukça 

ihtiyatlıdırlar. Birisinin 
kalbini lmdıklarmda hemen 
onu telafi etmeye çalışırlar~ 
Rahatlıkla birilerini t ektir 

edip, fasık olmakla suçlayan 
ve onları aşaiıJ.ayan kimseler 
genellikle inancı ve takvası 
az olan kişilerdir. Basiretli 

olan abid ve zihitıer de 
doÇuyu kolayca bulmakta, 
hiçbir zaman husumet ve 

düşınanlJim menşei ve kaynalı 
olmamaktadır lar. 



Misbalı ı islam Mezhepleri Arasındaki Dostluğun Etkenleri ve Engelleri ı Sonbaha~ 2015, Yıl: 4, Sayı: 11 

Arif olan Selman-i Farisi, Veysel Karani ve diğer ashab, tabün ve diğer Müslümanlar- _ 
her zaman yakınlık ve dostluğun sebebi olmuşlardır. Dünya ehli, makam peşinde koşan 
ve takvası olmayanlar da her zaman ihtilaf ve aynlı.k nedeni oluvermişlerdir. Tıpkı İmam 
Ali'ye (a.s) karşı açılan Nehravan ve Cemel savaşlannda ganimetierin adaletsizce dağı
tıldığını düşünen, içlerinde_dünya sevgisi olup da, imandan nasipsiz kalan kişilerin bu sa
vaşların kökünü ve temelini oluşttırdukları gibi. 

Bunun gibi daha yüzlerce farklı örnek verebiliriz ve hatta Allah Resulünün (s.a.a) 
Kerbela'da katledilen eviadının temelde para ve makam aşkı yüzünden vuku bulduğunu 
detayları ile tarih sayfalannda yazdığım söyleyebiliriz. 

Dokuzuncu Unsur: İimi Yeterlilik, Tekebbür ve Tevazu Eksikli~ 

İns~ doğru yoldan çıkMan nefsin isyanı oldukça tehlikeli bir durumdur. Bu hal in

sanın kendisi.İii iİı:ıii ve mail açıdan, rriakam açısından üstün ve yeterli gönnesine; kibir
lenip, kulluk bilincinden uzaklaşmasına neden olur. 

Kur' an şöyle buyurrnaktadır: 

"Hayır! Rabbinin bunca nimetlerine rağmen k.afir insan kendisini ihtiyaçsız zan
netti diye azar." Alak/7 

İşte insanın kendisini yeterli görüp, kibirlenmesi diğerlerirıi tahkir etmesine neden olur. 
Artık böylece ihtilaflar baş gösterir, bölünmeler başlar. Bu da facialara sebep olur ve üm

meti yok eder. Peygamberin (s.a.a) sözlerine tahammül edememe
nin kendisi buna en güzel delildir. Çünkü ona tahammül ede

meyen başkalarının sözüne asla tahammül edemez. 

Teğabun suresinde bu konuya değinilmekte ve 
şöyle buyrulmaktadır: 

"Onlar: "Bir insan mı bize lolavuzluk ede
cek?!" deyip küfre saptılar ve yüz çevir
diler!' Thğabun/6 



Sonbahar 201S,.Yıl: 4, Sayı: 11 ı islam Mezhepleri Arasındaki Dostluğun Etkenleri ve Engelleri ı Misbalı 

Oİıun~ Unsur: Dinde Gösterişe önem vermek ve Sevgi gibi Dinin rubunda 
ol~ara aykırı davranmak 

' 
Dinde yaşanan ayrılık, bölünme ve düşmanlığın en önemli faktörleri gösteriş yap-· 

mak, ruhtan uzaklaşıp, dinden kopmako.r. Bu da Allah ve kullan arasında var olan ma
neviyat, irfan ve muhabbetin yokluğundan kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu zahire 
önem verenler husumet ve düşmanlık davullannı çalmış ve Müslümaniann birbirlerine 
yalonlaşmalanna engel olmuşlardır. Bunlar dirıin ancak zahirini görür ve herkesi onunla 
tatbik eder ve bununla uyuşmayan olursa da onları şeriat ve dinden çılanakla suçlar, kafir 
ve zındık yaftasını alınlanna yapıştırır ve bu şekilde irisanlar arasında kirı ve düşmanlığın 
ortaya çılanasına yardım ederler. 

Mesele aynı Peygamber Efendimizin (s.a.a) o paha biçilmez sözlerinde bu konuya 
birçok kez dile getirdiği gibidir. Bir gün Usema b. Zeyd, canını ve malıru. koruma baha
nesi ile İslam'ı kabul ettiğini sandığı birisini katietmiş ve bunun üzerine de Allah Resulü 
(s.a.a) ona şöyle buywmuştur: 

"Onun kalbinde olaru bilemedin, onun dilinde olaru kabul en:nedin ve· günahsız bir Müs
lümanı katlettin." 

Bizlerin İslam ve iman için zahirde olanın yeterli olduğunu bilmemiz gerekmektedir. 
Zaten kişinin içinde olan ve onun niyetleri Allah'tan başkasını ilgilendirmez. Bu konuda 
başkalan adına hüküm vermek bizlere düşmez. D inin rubu mahabbet ve sevgidir. Allah' a 
karşı, Peygambere karşı (s.a.a) Allah dostlanna, arınelere, babalara, yakınlara, yet:i.m1ere, 
düşkünlereve Allah'ın tüm kullanna karşı sevgi beslemek gerekir. 

l l 
"<Illi ı.} ~1 J <Illi ı.} ~1" Allah için sevmek ve Allah için düşmanlık ettnenin ne 

demek olduğunu bilmek, Allah'ın nzası peşinde olmak, Allah'ın isteklerini kendi arzu
larunızın önüne geçirmek dinin ruhu ve özüdür. Dostluk düşmanlığın önüne geçmeli ve 
düşmanlıktan mutlaka uzak durulmalıdır. Çünkü birçok kin ve düşmanlığın temelinde di
nin ruhuna uyguİı hareket etmemek ve ona dikkat etmemek yatmaktadır. 

On Birinci Unsur: Akılcılıktan uzak durmak vetaklide yönelmek 

Dünya üzerinde çok az din İslam kadar akıl, fikir, düşünce, meşveret ve bilgeliğe önem 
verip vurgu yapmıştır. Zaten İslam Peygamberi de (s.a.a) yapılan işin sevabırun ölçüsünü, 
arneli yerine getireDin aklının ölçüsü ile alakah görmüş ve şöyle buyurmuştur: 

"Birisinin Müslümanlığı sizi hayrete düşürmesin. Önce onun aklını ölçün." 

21 
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Ama buna ve Kur'an'da aklın şeriancı hedeflerinden birisi görülmesine rağmen hala _ 
Müslümanların bu konuda ne denli kusurlu olduklannı görmekteyiz. Dünya ehli ve kafirlerin 
daha akılo olduğunu dünya ve maslahatlan için birbirleri etrafına toplandıklarını izlemek
teyiz. Ama maalesef Müslümanlar ne dünya ne de ahiret için birbirleri ile dostluk kurmu
yorlar. Sonuç itibariyle de bu yaptıklan yersiz davranışlan yüzünden kendi nesillerini zil
let altına sürüklemişlerdir. 

Alol dostluk ve birliktelikten yanadır aynı şeriatın da bundan yana olduğu gibi. Sa
nınz arnk İslam toplumlarının ıslalu ve sorunların çözümü için bu İlahi hediyenin kulla
nılma vakti geldi de geçiyor bile. 

On İkinci Unsm: Dış Mihraklar 

Dış güçlerin müdahalesi Müslümanlar arasında vuku bulan ayrılık ve düşmanlığın en 
temel sebeplerinden birisi olduğu eskilerden beri bilinmektedir. Bu faktör çağımızda ken
disini daha da hissetti.ımekte ve birçok farklı ülkenin değişmez siyasetleri haline gelmek
tedir. Aynca bu konunun icrası için asıronomik rakamlan dahi gözden çıkarmaktan çekin
memektedirler. Düşmanca doğan birçok fırka, mezhepler arasında ortaya çıkan birçok dil, 
coğrafya, ırk ve renk farklılıklan, f.i.krl, di.rll, kültürel ve hatta sırufsal ve toplumsal olay
lar bu art niyetli ve şeytanca yapılan planların birer getirisidir. İran'da Babailik'in ortaya 
çıkışı, Arap ülkelerinde Vahabilik'in kendini iyiden iyi ye hissetti.ımesi, başta gulat ve aşı
nolık olmak üzere Nasibilik, Ahmedilik, Karuyanilik ve berızeri mezheplerin ortaya çık
ması bu şeytani planların sonuçlandır. Bu gruplar arasmda karşılıklı yayılan olumsuz me
saj ve söylemler bu planın birer parçalandır. Tefrika için mezhepler arasına nüfuz etmek 
de bunların değişmez birer oyunudur. Dinde yaŞanan aşınalıklar da sırf Müslümaniann 
arasını açıp, onlan birbiriden koparmak için onlarca hatta yüzlerce yıldır emperyalist dev
letlerin casusluk şebekeleri tarafından icra edilen planlardır. 

Öyleyse bizlerin şunu çok iyi bilmesi gerelanektedir; dostluğa davet etmek, hoşgöıi.ilü 
ve tahammüllü olmak, dostça yaklaşmak, tekfir edip, diğer din ve mezheplerin mukad
desatıarına saldırmak, akıl ve manoğı kullanmadan hareket etmek ya düşmanın oyununa 
gelmek ya da bilmeden onlara hizmet etmek demektir. Aynca Aşınalıklar da bu oyunlar 
arasmda sayılmaktadır. Mezhepler arası dostluk, samimi yaklaşımlar ve ortak hareket et
mek düşmanlar tarafından İslam dünyası içerisine sokulan bu büyük fitnenin ortadan kal
ması ve sorunların çözülmesi için en iyi yoldur. Öyleyse hepimizin el ele İslam mezhep
leri arasındaki dostluk ve samirniyet için hareket etmesi gerelanektedir. İşte bu şekilde 
düşmanın en başta da Şeytan'ın oyununu bozabiliriz. 


	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button7: 
	Button8: 
	Button9: 
	Button10: 
	Button11: 
	Button12: 
	Button13: 
	Button14: 
	Button15: 
	Button16: 
	Button17: 
	Button18: 
	Button19: 
	Button20: 
	Button21: 
	Button22: 
	Button23: 


