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GİRİŞ

“Suyun suya benzediği gibi, gelecek de 
geçmişe benzer...”

– İbni Haldun

İnsan yaşadığı asrı en zor asır zanneder. Ve daima “Keşke şim-
diki aklım daha önce olsaydı!” diyerek geçmişe sitem eder. Geç-
miş ile şimdinin çok farkı yok. Değişen sadece teknik ve tek-
noloji olmuştur. Gelişen bir şey yok... İnsanlık daima adamlığa 
hasret...

Antik Roma’nın filozof-imparatoru Marcus Aurelius (MS 121-
180) kötülüğün tanımını şöyle yapmıştır:

“Kötülük, birçok kez gördüğün şeydir. Şunu aklından çı-
karma: Olup biten her şey, birçok kez gördüğün bir şeydir. 
Nereye baksan hep aynı şeyleri göreceksin; antik tarih, daha 
sonraki çağların tarihi, yakın zamanın tarihi onlarla dolu-
dur; şimdi de kentlerimizi, evlerimizi onlar dolduruyor. Yeni 
olan hiçbir şey yok: Her şey kendini yineliyor ve hemen geçip 
gidiyor.”1

1. Marcus Aurelius, Düşünceler, Çev. Şadan Karadeniz, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 
(2009)
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DÜNYA FANİ DEĞİLDİR

Doğru bir kitabı doğru anlamayınca, doğrular da yanlışa hiz-
met eder. Ayetler ve hadisler doğru anlaşılmayınca, yanlış anla-
yan bir toplumdan doğru şeyler zaten beklenemezdi.

“Dünya Müslüman’ın zindanıdır, 
kâfirin de cennetidir.”

– Müslim, Zühd, 1; Tirmizi, Zühd, 16)

Müslümanların asırlardan beri hayata bakışını belirleyen 
bu hadis yanlış anlaşıldığından dolayı, maalesef Müslümanla-
rın dünyası cehenneme dönmüştür. Hadiste anlatılmak istenen 
düşünce, dünyanın cennete göre durumudur. Dünya aslında 
cennete göre cehennem gibidir. Cennetin ışığı nur olarak be-
lirtildiği için cennete göre karanlık ve cennetin sınırları sonsuz 
olduğundan, dünya ne kadar geniş olursa olsun cennete göre 
zindan gibidir.

Dindar bilinç, insanın sonsuz zaafları ve doyumsuz arzu-
larını kontrol etmesi ve dikkatli olması için Hz. Peygamber’in 
(s.a.v.) ikazlarını yanlış anlayarak ve yanlış yorumlayarak, 
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“Dünya Müslümanların cehennemi, zindanı” diye diye maale-
sef asırlardır dünyayı kendilerine zindan, yaşadıkları coğrafya-
yı da cehennem haline getirmişlerdir. Trajikomik olan ise, dün-
yanın cehennem olduğunu düşünen dindar bilinç, kâfir deyip 
küçümsediği toplumların cennetine kaçarak, bu fani dünyada 
cenneti yaşamaya çalışıyor.

Hz Peygamber’in (s.a.v.) dünya sevgisi olarak, ölmeye-
cekmiş gibi haram helal demeden, hak hukuk gözetmeden 
menfaati uğruna bütün değerlerinden taviz veren müminle-
ri uyarmak için söylediği bu hadis de yanlış yorumlanmıştır. 
Dünyanın bütün nimetlerini doya doya yaşayan din sınıfının 
fakir Müslümanlara sürekli bu tür hadisleri okumasının nede-
ni, yanlış yorum ve kendi çıkarlarının zarar görmemesinden 
dolayıdır.

Hz. Peygamber (s.a.v.): “Yakında milletler, yemek yiyenlerin 
başkalarını sofralarına davet ettikleri gibi, size karşı birbirlerini 
davet edecekler...” diye buyurunca, orada bulunan bir sahabe: 
“Bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak?” dedi.

Hz. Peygamber (s.a.v.): “Hayır, aksine siz o gün kalabalık, 
fakat selin önündeki çerçöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düş-
manlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak, 
sizin gönlünüze de vehn atacak...” buyurdu.

Yine orada bulunan başka bir sahabe: “Vehn nedir ya Re-
sulullah?” diye sorunca Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü kötü görmektir.”2

Dünya sevgisi insanın doğasında vardır. Bunu inkâr et-
mek, insanı inkâr etmektir. Çünkü anne, baba, aile, eş, çoluk 
çocuk, din, peygamber ve Allah sevgisi de bu dünyada insana 
verilen ve gerçekleşen duygulardır. Allah, sevme duygusunu 

2. Ebu Davud, Melahim, 5
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kendi Vedud, Rahman ve Rahim isimlerini idrak etmemiz için 
vermiştir. Sevginin tadılacağı şeyleri de dünyada yaratmıştır.

Biz annemizi babamızı sevmesek, onların bize anlattıkları 
dini de sevmezdik. İnsan kendini, doğayı, hayvanları sevmeli. 
Bir kadın, bir erkeği; bir erkek, bir kadını sevmeli. Bunları sev-
meyen Allah’ı da sevemez. “Yaratılanı severiz, yaratandan ötü-
rü” sözü her ne kadar Yunus Emre’ye ait olsa da, insanın doğası 
açısından bu doğru bir tespit değildir. İnsan bilmediği bir şeyi 
sevemez. Allah hakkında ne biliyor ki önce Allah’ı, sonra insa-
nı sevsin? İnsan gördüğü, dokunduğu, hissettiği şeyleri sever. 
Sevgiyi sevdiğinde tattığı için Allah’ı sevmeyi öğrenir. Dünyayı 
seven, dünyayı yaratanı da sever. Dindar bilinç dünyayı dışla-
dıkça, dünya da dindar bilinci dışlıyor. Ama bu sevgiyi değer-
lerle sınırlamalı, haddi aşmamalı.

Dindar bilinç slogan olarak dünyayı kötülüyor ama dün-
yanın konforu karşısında fani, boş, alçak dediği dünyaya âşık 
oluyor. Bu tutarsız hayat tarzı dindar kesimin inandırıcılığına 
gölge düşürüyor. Din olarak dünyanın boş, anlamsız ve geçici 
olduğuna inanıyor ama dünya malına taparcasına sarılıyor, uğ-
runda bütün değerlerinden taviz veriyor.

İslam’ın dünya hayatına bakışını yanlış yorumlayan dindar 
bilinç, dünyayı anlamakta her zaman zorlanmaktadır. “Dün-
ya ahiretin tarlasıdır” diyen bir din dünyayı anlamsız kılamaz. 
Zira din, dünyada yaşanıyor. Cennet de dünyada kazanılıyor. 
İslam dünya hayatını insanın doymak bilmeyen arzuları olarak 
belirtir. Bu arzuların dengelenmesini ve hak hukuk çerçevesin-
de kalmasını ister. Dünya fanidir derken, boş ve anlamsız ola-
rak değil, bilimsel bir sondan bahseder. Çünkü Yahudiler bu 
dünyanın ezel ve ebet olduğunu, kıyametin bu dünyada kopa-
cağını ve mahşerin, cennet ve cehennemin de yine bu dünyada 
kurulacağına inanmaktadır. Oysa İslami kaynaklar kıyametle 
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bu dünyanın yok olacağını, mahşerin, cennet ve cehennemin 
başka bir mekânda yaratılacağını belirtir.

Dünyanın fani oluşu meselesine, hayatın anlamsız oluşu açı-
sından değil, siyasi, sosyal, iktisadi ve bilim yönünden dünya 
gerçekleriyle değerlerden taviz vermeden paralel yürünmesi 
açısından bakmalıyız.
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İSRAİLOĞULLARI LANETLENMİŞ 

BİR TOPLUM MUDUR?

İnsanlık tarihi boyunca hakikate tercüman olan peygamberler, 
filozoflar ve büyük fikir insanları hitap ettikleri toplum tarafın-
dan iki türlü saldırıya maruz kalmışlardır. Bu saldırılar bazen 
silahla, bazen de kalemle olmuştur. Peygamberler ve düşünce 
insanları yaşarken toplumdan tecrit edilmiş, boykot uygulan-
mış, sürülmüş, hapsedilmiş, işkence edilmiş, aç bırakılmış, 
hakaretlere uğramış, küçümsenmiş, alay edilmiş, halkın naza-
rında küçük düşürülmüş, şeytanlaştırılmış, hayatlarına kaste-
dilmiş ve bazıları bu uğurda feci şekilde canlarından olmuştur.

Peygamberlerin ve filozofların maruz kaldıkları saldırının 
en tehlikelisi bilerek ya da bilmeyerek sundukları mesajın içe-
riğine ve özüne yapılan saldırıdır. Çünkü kendilerine yapılan 
saldırı sadece ölümüne neden olur ama sundukları mesajın 
içeriğinde yapılan yanlış değişiklik ve tahrifat toplumlarda te-
lafi edilemeyecek yaralara neden olur. İnsan ölür ama fikirleri 
ebediyen yaşar. Toplumlar fikirlerden beslenir. Sunulan doğru 
mesajın içeriği değiştirilirse o fikirler özünden uzaklaşır, toplu-
mun manevi ve ahlaki beslenme kaynağı kirlenmiş olur.

Susuz kalan insan, suyun temiz olup olmadığına bakmaz. 
Çünkü insan susuz yaşayamaz. Elinde kıyas yapacağı temiz su 
olmayınca, eline geçen her suyu en temiz su zanneder. İnanç 
da öyledir. Dinin ve fikirlerin özü değiştirilince, besleyici olma 
niteliğini yitirir, kirli su kaynakları haline dönüşür.
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Peygamber ve büyük düşünce insanlarının şahıslarına yöne-
lik saldırılar onların takipçilerini azaltmamış bilakis artırmıştır. 
Ama sundukları prensip ve düşüncelerin özü değişince, inanç-
lar menfaatleri temin eden bir araç haline gelince, takipçileri 
zamanla azalmış ve sorgulamaya başlamışlardır.

Dinlerin şahsi çıkarlara hizmet etme anlayışı ilk İsrailoğulları 
ile başlamıştı. Özellikle Hz. Süleyman döneminde siyasi ve ekono-
mik güç olarak zirveyi yakalayan İsrailoğulları, Hz. Süleyman’ın 
ölümünden sonra ikiye ayrılma sürecine girmiş ve sadece Kudüs’te 
Beytülmakdis (Mescid-i Aksa) merkez olmak üzere Filistin’de hü-
küm süren küçük bir devlet haline gelmişti. Beytülmakdis Yahu-
diler için hayati öneme sahip bir mabetti. Zamanla ibadetin yerini 
ticaret almaya başladı ve Yahudi din görevlileri halkın samimi 
dini inançlarını ticari kazanca dönüştürmeye başladı.

Beytülmakdis’in etrafı pazar haline dönüştürülmüş, Ya-
hudi din adamları pazardan oldukça iyi paylar almaktaydılar. 
Hz. Musa’nın tebliğ ettiği din, Yahudi ruhban sınıfı tarafından 
menfaatleri sağlayan bir araç haline gelmişti. Roma’nın Filistin’e 
hâkim olmasıyla birlikte Yahudilik, Roma politikasına hizmet 
eden kurum haline geldi. Bu sayede Romalı yöneticiler de Ya-
hudi din adamlarını ihmal etmiyorlardı.

Hz. İsa’ya ve havarilerinin, Yahudi asıllı olmalarına rağmen, 
Romalılar tarafından “eşkıya” ilan edilmelerinin nedeni Yahu-
di din adamlarıydı. Çünkü Hz. İsa, Beytülmakdis’in etrafında 
kurulan pazarı dağıtmış, tezgâhları devirmiş, Beytülmakdis’e 
leke sürüldüğünü ve Yahudi din adamlarının halkı aldattığını 
haykırmıştı. Bu durum din adamlarının ve halkı din adamları 
ile idare eden Roma’nın işine gelmedi. Hakikati haykıranlar ilk 
taşı yalanlarla tatmin olan, aldatılan cahillerden yer. Hz. İsa ve 
havarileri de aynı kaderi yaşadı. Her türlü sıkıntılarında yar-
dımcı oldukları, hem kör olan gözlerini hem de gönül gözlerini 
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açmak istedikleri Yahudi halk tarafından dışlandı, taşlandı ve 
işkencelere maruz kaldılar. Hıristiyanlık inancına göre ise çar-
mıhta idam edildiler.

Hıristiyanlık da dünyevi amaçlara araç edilmekten kurtu-
lamadı. Hz. İsa ve havarileri yeni dini tebliğ edişinden itiba-
ren her türlü baskı ve işkenceye rağmen ilk üç asrında bütün 
Roma’yı kuşatmaya başlamıştı.

Roma MS 350 yılından sonra Hıristiyanlığı devlet hima-
yesine alınca politize olmuş, yayılma hızı ve besleyici etkisini 
kaybetmiş, Hıristiyanlık artık insanı ihya edici bir din değil, bir 
gücün temsilcisi haline gelmişti. Dinler gücün yanında yer alır-
sa, takipçileri samimi kalple değil, gücün yanında yer alma dü-
şüncesiyle o dine mensup olurlar. Güç için dini tercih edenler, 
sonraki nesiller için kötü örnek teşkil ederler.

İslam’ın da Mekke dönemi ile Medine dönemi arasındaki 
fark, gücün belirleyici olmasındandı. İslam’ın doğuşundan iti-
baren Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) de içinde bulunduğu on 
üç yıllık Mekke dönemi Müslümanlar açısından zayıf, güçsüz, 
imkânlardan mahrum, baskı, ambargo, dışlanma, işkence ve çi-
lelerin en yoğun dönemiydi.

Dünya menfaati adına hiçbir çıkarları söz konusu değil-
di, İslam’a gelenler Allah rızası için samimi kalple geliyorlar-
dı. Ama Medine döneminde devletleşme, makam, ganimet ve 
imkânlar oluşmaya başlamıştı.

İslam orduları İran, Antakya ve Mısır’ı fethedince genişle-
yen sadece Müslüman topraklar değildi. Müslümanlar artık 
dünyanın saltanatı, konforu, servet ve ihtişamıyla tanışmış 
oldu. İslam tarihinde dinin emir ve yasaklarının menfaate göre 
yorumlanma dönemi fetihlerin arttığı dönemdir.

Peygamber Efendimiz’den (s.a.v.) kısa süre sonra kırılmalar 
yaşandı. İlk dört halifenin üçü maalesef Müslümanların eliyle 
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şehit edildi. İnsanlığın ihyası adına gönderilen İslam da güce 
hizmet ettirilen bir din haline geldi.

Sunulan dinin mesajları özünden uzaklaştırılıp, yanlış yo-
rumlanınca, kurdun meyveyi içten yiyip, çürütüp kokuttuğu 
gibi o dinin ve fikrin takipçisi olan toplumları da çürütüp, ko-
kuttu.

Dinlerin özünden uzaklaştırılıp, dünyevi amaçlara hizmet 
eden bir prensipler haline dönüştürülmesi İsrailoğullarının 
Yahudileşme (uluslaşma) süreci ile başlamıştı. İsrailoğulları, 
kendilerine gelen binlerce peygambere rağmen, dinlerinde ve 
prensiplerinde çok samimi bir toplum iken MÖ 586 ve MS 70’te 
maruz kaldıkları katliam ve sürgün sonrası kimliklerini koru-
mak için uluslaşma, ahlaki bozulmalara kılıf uydurma adına 
Tevrat’ın ayetlerini bilinçli olarak yanlış yorumlar yaparak ve 
ayetler ekleyerek dinin özünde değişikliğe gitmişlerdir.

“İşte, verdikleri sözlerini bozmaları 
sebebiyledir ki onları lanetledik, kalplerini 
de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden 
kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. 

Akıllarından çıkarmamaları istenen 
şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. 
(Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç, 
onların daima bir hainliğini görüyorsun. 
Yine de sen onları affet ve aldırış etme.
Çünkü Allah, iyilik yapanları sever.”

– Maide, 13
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Kuran, İsrailoğullarına dikkat çekip, ondan bahsederken –
hâşâ– bir milleti kendisine düşman ve rakip olarak değil, bir 
davranış ve ahlak kavramından bahsetmektedir. Ama asırlar-
dan beri İslam toplumları ve özellikle günümüzde dindar zekâ 
Kuran’ın İsrailoğulları ile ilgili uyarı ayetlerinin muhatabı ola-
rak Yahudileri düşünür, adeta –hâşâ– Allah sanki onlarla harp 
ediyormuş gibi yanlış inanca kapılırlar.

“Rivayete göre Medineli Ensar’dan bir 
grup, Yahudi âlimlerinden bazılarına 

peygamberimizin Tevrat’taki vasıflarını 
ve ahkâmla ilgili bazı ayetleri 

sormuşlardı. Yahudiler bunu gizlediler 
ve söylemekten çekindiler. Bu hadise 
üzerine ayet-i kerime nazil oldu.”3

“İndirdiğimiz apaçık delilleri ve 
hidayeti Kitap’ta açıklamamızdan 

sonra onları gizleyenler var ya,
işte onlara hem Allah lanet 

eder hem de bütün lanet etme 
konumunda olanlar lanet eder.”

– Bakara, 159

3. Taberi, Cami’u’l-Beyan, II, 72-73
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“Ancak tövbe edip durumlarını 
düzeltenler ve gerçeği açıkça 

ortaya koyanlar (lanetlenmekten) 
kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların 
tövbelerini kabul ederim. Zira ben 

tövbeleri çok kabul edenim, çok 
merhamet edenim.”

– Bakara, 160

“Fakat ayetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir 
olarak ölmüşlere gelince, işte Allah’ın, 
meleklerin ve bütün insanların laneti 

onların üstünedir.”

– Bakara, 161

Hemen hemen bütün tefsirlerde bu ayetlerin yorumuna ba-
kacak olursak muhatap olarak Yahudi ve Hıristiyan din adam-
larının olduğu yazılıdır.

Ayette lanet olunmasına sebep olarak doğru bir şeyin gizlen-
mesi veya yanlış olarak aktarılması gibi ahlakdışı bir davranışa 
dikkat çekiyor. Burada Yahudi ve Hıristiyan din adamlarının 
çok iyi bildikleri bir konuyu bilerek saklayıp, doğru söylemele-
ri gerekirken menfaatlerine ters geldiği için yalan söyledikleri 
anlatılıyor. Yalan kişisel bir eylemdir. Toplum yalan söylemez. 
Bu ahlaki sorun, din veya millet ile ilgili değil, insanın ahlak 




