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İSLÂM VE SİYASET

Siyaset: Arapça,seyislik, at idare etme, at işleriyle uğraşma anlamına gelmektedir.

Yöneticiler her şeyi kendisine aid olan milletin malını belli bir süre karşılığında,belli bir
ücretle tutulmuş görevlilerdir.

Burada bakılması gereken at,millete aid değerlerdir.

Millet asıldır,mal millete aiddir,yönetici ise seyis mesabesinde birer ücretlidirler.

*Devlet bir güçtür.herkes onu elde etme çabasındadır ve sonuçta bir çok entrikalar da
baş göstermektedir.

Sebebi ise,yöneticinin millete aid olan eşyaya sahiplik ve maliklikte bulunması, milleti
devre dışı bırakmasından kaynaklanmaktadır.Millete aid olan gücü kendi lehinde ve
bazen de milletin aleyhine kullanmasından kaynaklanmaktadır.

*İslamın %-99-u iman-ibadet ve ahlaktır. % -i ancak siyasete bakar,oda aklı başında ve
kalbinde iman olan ulül emre aid bir iştir.
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Ancak cazibeli,tantanalı,şöhret,makam,güç gibi özelliklerinden dolayı yanlışlıkla birinci
sıraya alınmıştır.

*İmam-ı Âzam,Ahmet bin Hanbel,İbni Sina,Seyyid Kutup,Bediüzzaman gibi bir çok büyük
şahsiyet hep siyasetin kurbanıdırlar.

Devleti maddi olarak yönetenler,bu manevi şahsiyetlerin manevi ağırlıklarından
korkup,makamını muhafaza etmek uğruna bu insanlarla uğraşmışlardır.

İnsanların ebedi hayatlarının kurtulması için çaba gösteren bu insanlardan istifade
etmeleri gereken yöneticiler,manevi eksikliklerinden,yetersiz ve
seviyesizliklerinden,danışmanlarının yanlış yönlendirme gibi sebeplerden dolayı
dünyalarını da âhiretlerini de zarara uğratmışlardır.

*Siyasette dürüstlük,güven ve seviye olmalıdır.Halk küçük görülmemelidir. Çobanın oyu
sanatçının oyundan aşağı değerlendirilmemelidir.

Oy bir sorumluluktur.Siyasiler muhalefetlerini tenkidle değil,projeleri ve yapacakları ile
ortaya koymalıdırlar.

*II.Abdulhamidin en büyük icraatı orduyu siyasetten uzak tutmasıdır.

Bugün bir asırdır memleketimizdeki en büyük ve en birinci problem ordunun siyasetin
içinde bulunması veya siyasetin içine çekilmesidir.

*Ortadoğu beceriksiz,yukardan inmeci siyasetçilerle bir asra yakındır zulüm altında
inletilmektedir.
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Hadisi Kudsi de:”Zalim Allah’ın kılıncıdır.Onunla intikam alır,sonra döner ondan intikam
alınır.”mucibinde,bu gün bu Kılınçlar bir diğer zalim eliyle kırılmaktadır.

*Bediüzzaman ve Risale-i Nur deyince; insanların ebedi âhiret hayatını ele alan iman
meseleleri ön plana çıkmakta,göz ardı edilmeyecek olan siyasete bakışı ve
değerlendirmesi ise İslâm dünyasının ve batının siyasetinden farklılık arzetmektedir.

Türkiye,İslam dünyası ve batıdan farklı olarak Bediüzzamanın siyasete bakışındaki ölçü
nedir denilirse;

Deriz ki;Bediüzzaman menfaat üzerine dönen siyaseti canavar olarak
değerlendirmektedir.

İnsanların geçici dünya hayatlarından ziyade ebedi hayatlarının kurtarılmasının,İslâmında
ölçüsü olan birinciliği almış olmasındandır.

Ve bu siyaset yolunun;” o yol meşkûk ve müşkülâtlı ve bana nisbeten fuzuliyâne, hem en
lüzumlu hizmete mâni ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık; ve bilmeyerek ecnebî
parmağına âlet olmak ihtimali var.

Hem siyasete giren, ya muvafık olur veya muhalif olur. Eğer muvafık olsa, madem memur
ve mebus değilim; o halde siyasetçilik bana fuzulî ve mâlâyâni bir şeydir. Bana ihtiyaç
yok ki beyhude karışayım.” [1]

*Siyaset maalesef kirlerin ve kirliliklerin barındığı bir kurum haline getirilmiş.

Bediüzzaman siyasetten şeytandan kaçar gibi kaçmasını ise;bir kürt talebesinin salih ve
iyi bir Türkü kendi kürt kardeşine tercih ederken,siyaset sonucu fasık bir kürdü Salih bir
Türke tercih etme durumuna gelmesindeki tehlikeyi görerek siyasetin şeytani tavrını
görmüş ve göstermiştir.
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Siyaset meleği şeytan gösterirken,şeytanı da melek göstermektedir.

*Hadisde:”Bir kavmin efendisi,o topluluğa hizmet edendir.”gereğince hizmet etme
makamı olan siyaset,kendisine hizmet edilen makama dönüşmüştür.

*1960-dan beri devam eden darbelerin geri kalmamızda büyük etkisi vardır.Bunun
sebebide işin siyasi mecrada sürdürülmesinden kaynaklanmaktadır.

Asker süratle siyasetten el çektirilmeli.kışlasına dönmelidir.Milletin saadeti ve kurtuluşu
buradadır.

Yine askerin iç tehdit anlayışı değişmeli,dış tehditle uğraşmalıdır.Millet rejim uğruna iç
tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır.

*Bir gün bir İsevi bir yahudiyi döver.Bir yandan da;niye sizinkiler bizim İsa-yı çarmığa
gerdiler,der.

Dayak yiyen Yahudi bir yandan da;yahu ben yapmadım ki!Hem ben o zamanda yoktum
ki,der.

İsevi ise;ben bilmem,ben yeni duydum.Sizinkiler bizimkilere böyle yapmış,der.

İşte siyasetin siyasi hespları.

*Siyaset tarihte görülen bir çok entrikaların da kapısını açmaktadır.Mesela;
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Mithat paşa 2. Sadaretinin 5.haftasında padişaha su-i kast iddiasıyla ittiham edilir.

Damat Mahmut paşa seraskerin 2. Abdulhamidi dolduruşa getirmesiyle azline ve
İstanbul-dan bir makale bahane gösterilerek uzaklaştırılmasına karar verilir.İnsanların
ona olan teveccühünü kırmak hedeflenir.

*Yöneticilere,siyasilere ibretli dersler:

*Bir gün halîfeye;
"Ey Hârûn Reşîd! Yer içinde, yer üzerinde ve göklerde çok olan nedir?" diye
sordu. Hârûn Reşîd; "Bunu bilmeyecek ne var? Yer içinde ölüler, yer üzerinde hayvanlar
ve bitkiler, gökte ise meleklerdir." dedi. Behlül; "Değil." buyurdu. Halîfe; "Nedir?"
deyince, Behlül-i Dânâ; "Ey Halîfe! Yer içinde çok olan ölülerin pişmanlıkları, yer üzerinde
insanların hırs ve tamahı,gökte ise âdil hükümdarların sevaplarıdır." buyurdu. Bu sözler
üzerine Hârûn Reşîd ağlamaya başladı.

**************

* Bir gün devrin halîfesi Hârûn Reşîd ile karşılaştı. Halîfe; "Seni gördüğüme çok
sevindim. Çünkü uzun zamandır seninle konuşmayı arzu ediyordum." dedi. Hazret-i
Behlül güldü ve; "Benim böyle bir arzum yoktu." cevâbını verdi. Buna rağmen Hârûn
Reşîd kendisinden nasîhat istedi. "Ne nasîhatı istiyorsun? Şu sarayına bak, bir de
kabirlere bak! Bunlardan ibret almayan, nasîhat almayan nelerden alır! Hâlin ne olacak,
ey müminlerin emîri! Yarın Cenâb-ı Hakk'ın huzûruna çıkacaksın. Büyük küçük yaptığın
her şeyden suâl olunacaksın. Bunlara nasıl cevap vereceksin iyi düşün! Bu hesap
zamânında aç ve susuz olacaksın, çıplak bulunacaksın. Orada bulunanlar sana bakıp
gülecekler. Perişan hâlin orada meydana çıkacak, başka nasîhatı ne yapacaksın?" dedi.
Adâleti ile meşhûr olan Hârûn Reşîd onun nasîhatlarından çok istifâde ettiğini bildirdi.
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*********

*Bir gün Hârûn Reşîd, Behlül ile görüşmek, hikmetli sözlerini duymak istedi. Bu şekilde
adamlarını gönderip Behlül'ü getirmelerini söyledi. Gidenler Behlül'ü boş bir mezar
içinde uyur buldular. Uyandırdıklarında; "Siz ne yaptınız. Beni pâdişâhlık makâmından
indirdiniz. Şimdi ben ne yapacağım." dedi. Görevliler gidip bu sözleri halîfeye bildirdiler.
Hârûn Reşîd onun bu hâline bir mânâ veremedi, huzûruna geldiğinde; "Ey Behlül! Bu ne
iş. Sen hangi pâdişâhlıktan indirildin?" dedi. O, bu soru üzerine; "Ey Halîfe! Rüyâmda
kendimi hükümdâr olmuş gördüm. Tahtımda oturuyordum. Hizmetçilerim vardı. Saltanat
ve ihtişam içinde idim. Lâkin senin adamların beni uyandırdı ve tahtımdan oldum." Bu
sözlere Hârûn Reşîd güldü ve; "Ey Behlül! Rüyâdaki pâdişâhlığa îtibâr olur mu?" dedi.
Bunun üzerine Behlül hazretleri; "Ey müminlerin emîri! Benim hükümdarlığım ile seninki
arasında ne fark var. Ben gözlerimi açınca hayat buldum. Sen gözlerini kapayacak olsan
ebediyyen emirlikten düşecek saltanatından olacaksın ve nedâmet, pişmanlık günün
başlayacak. O halde hangimizin hükümdârlığına îtibâr yoktur siz söyleyin." dedi. Bunun
üzerine Hârûn Reşîd söyleyecek söz bulamadı.

************

* Bir hac ibadeti sırasında Harun Reşid ve Behlül Dana hazretleri yüksekçe bir yere
oturup oradan ibadet ve dua eden ve bu arada ağlayıp gözyaşı döken insan selini
seyrediyorlardı. Behlül Dâna hazretleri halifeyi uyarmak için yeni bir fırsat yakalamıştı.
Dedi ki:

- Ey müslümanların halifesi, bütün bu ağlayıp sızlayan insanlar kendi nefislerinin
günahlarının hesabını verip veremeyeceklerini bilmedikleri için ağlaşıyorlar. Halbuki sen
kendi nefsinin hesabı yanında bütün bu insanların da hesabını vereceksin.

****************

*Vaktiyle ihtiyar bir deveci ölüm döşeğinde bütün develerini çağırıp:
- Sizi çok yordum, eziyet ettim, hakkınızı helal edin? der.
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Develer:
- Aman efendim iz biz herşey i unuttuk, hakkımız helal olsun. Yalnız bir şey var ki
hazmedemiyoruz, sizi o yüzden affedemeyeceğiz. derler.
İhtiyar deveci:
- Nedir? diye sorar.
Develer yanıtlar:
- Yıllarca şu uyuz eşeğin peşinden gitmek çok acı. Önümüze katacağınız başka klavuz
yok muydu?

MEHMET ÖZÇELİK

03-05-2011

[1] Mektubat | On Altıncı Mektup | 64-5.
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