
Batı Bu Sebepten İlerledi 
 

İlim, müminin aradığı ve talebi için çabaladığı yitik malıdır. İlmin 

üstünlüğü âlimlerdedir. Bizim de başkalarının tecrübelerine bakıp, sadece 

yararlı ve faydalı olanını almamız ve geri kalanını bırakmamız gerekir. 

Büyüklenip çalışmaksızın, kendimizin en iyi millet ve insanlığın lideri 

olduğunu iddia etmek ya da ahlakın efendisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bizi 

sayıca çokluğa karşı, selin getirdiği çerçöp gibi kıymetsiz olduğu hususunda 

uyardığını unutmak ya da unutmazlıktan gelmemiz bize yakışmaz. Ömer bin 

Hattab (ra) şöyle derdi: “Kimin ameli kendisini geri bırakırsa nesebi, soyu, 

sopu onu ileriye götüremez.” Acem1 hakkında da şöyle demiştir: “Allah’a 

yemin olsun ki, eğer acemler çalışarak gelseler, biz de çalışmadan gelsek, 

kıyamet gününde onlar Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bizden daha yakın olurlar.” 

Eğer Batı’nın ilerleyişindeki sırra düşünerek, inceleyerek ve temkinle 

bakarsak birçok sebep buluruz. Bu ilerleme gelişi güzel yada tesadüf eseri 

değil, zorlu ve sebat isteyen bir çaba ve çalışma ürünüdür. 

En önemli sebepler ise; 

1- Çalışmayı ve çalışmaya verilen değerin üstün tutulması;  

İslam her zaman çalışmayı üstün tutmaya ve çalışmaya teşvik etmeye 

davet eder. Bu, yükselip ilerlemiş milletlerin hayatında görülebilen somut bir 

gerçektir. İş ortamında iltimas ve gereksiz iltifata yer yoktur. Fakat maalesef 

biz İslami değerlerimizi görmezden geliyoruz. Bizdeki orta (düzeyde çalışan 

bir) kişinin verimi uluslararası seviyelerle ölçülerle kıyaslanamaz ve 

karşılaştırılamaz olmuştur. Ayrıca aynı çalışan başka bir ülkeye gittiğinde 

onun -sanki kendi ülkesinde çalışan kişi o değilmiş gibi- işini istenen surette 

yaptığını görürüz. Aslında o kişi, yeri neresi olursa olsun eğer bu ciddiyetle 

çalışsa, kazancı az bile olsa onda bereket bulur. Ama her yerde yaygın bu 

kültür, Şeyh İmam Muhammed Abduh’u doğruluyor. Der ki: “Avrupa’ya 

gittiğimde Müslüman olmayanlarda İslam’ı gördüm. Mısır’a geldiğimde ise 

Müslümanları islamsız gördüm.” 

                                                           
1
 Arap olmayanlar 



Kalkınma ve yükselmenin ciddi çalışmaktan başka yolu yoktur. Sadece 

çalışmakla da olmaz,  aksine o işi en güzel şekilde yapmak gerekir. 

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Allah, sizden birinizin yaptığı işi, 

ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.” Yine Efendimiz 

(s.a.v.) buyuruyor ki: “Birinizin elinde bir fidan varken kıyamet koparsa onu 

dikmeye gücü yeterse diksin.” Allah (azze ve celle) bize çaba harcamayı ve 

çalışmayı emretmiş ve şöyle buyurmuştur: “... Öyleyse yerin sırtlarında 

dolaşın, Allah'ın verdiği rızıktan yiyin; sonunda dönüş O'nadır.” (Mülk 

Suresi, 15. ayet) 

2- Vaktin kıymetini üstün tutmak; 

İslam vaktin önemini ve kıymetini yüceltmiş ve Allah’u Teâlâ da, aziz 

kitabının birçok yerinde zamana, şöyle buyurarak yemin etmiştir: “İkindi 

vaktine and olsun...”, “Fecre, on geceye yemin ederim...”, “Kuşluk vaktine ve 

sükûna erdiğinde geceye yemin ederim...”, “Güneşe ve kuşluk vaktindeki 

aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya yemin ederim...” Peygamberimiz 

(s.a.v.) buyuruyor ki: “Hiçbir kul kıyamet gününde şu dört şeyden sorguya 

çekilmedikçe yerinden ayrılmaz; ömrünü nerede ve nasıl harcadığından, 

gençliğini nerede ve nasıl tükettiğinden, malını nereden kazanıp nereye 

harcadığından, ilmi ve bilgisiyle ne gibi işler yaptığından.” 

Bütün bunlara rağmen, vakte kıymetini veremiyoruz ve değerini 

bilmiyoruz. Uymamız istenen belli saatlere dikkatle bağlı kalmıyoruz. 

Aradaki boş vakitleri sınırsız hoşgörüyle karşılıyoruz. Hatta bazılarımız 

belirlediğimiz vakitlere o kadar önem vermiyor ki tekrar danışılsa veya 

görüşülse tahammül edilmez bir hal alıyor. 

İslam’ın bize uymamızı emrettiği bütün bu yüce ve üstün özellikler, 

Batılıların çoğunda son derece incelikle ve harfiyen uygulanan somut bir 

gerçek olarak görürsünüz. “Çoğu” diyorum, çünkü bunu ihtiyaten 

söylüyorum. Fakat Paris’e olan yolculuğumda karşılaştığım herkes, işlerini 

yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları vakti değerlendirmede planlı, son 

derece dikkatle belirlenmiş, ustaca ve bizde dehşetle hayranlık uyandıracak 

profesyonellikte oldukları gibi -denildiği üzere- saatin akrep ve 



yelkovanından daha dakik insanlardı. Bununla beraber onları dehşete 

düşüren şey ise böyle olamamaktır, çünkü bu sorumluluk onlarda bir ahlak 

haline gelmiştir. 

3- Başkasına, başkasının kültürüne ve özelliklerine, bu kültür ve 

özellikler her ne olursa olsun, ona saygı göstermek; 

İnsanla merakının ya da başkalarını dikizlemenin veya onların 

mahremiyetlerini delmeye çalışıp, hayatının genel ayrıntılarına girmenin 

arasını ayıran fikri ve kültürel bir birikim olduğu hissedilir. İşte bu 

unuttuğumuz İslami usulümüzdür. Peygamberimiz (s.a.v.): “Kişinin 

kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, Müslümanlığının 

güzelliğindendir.” buyurmadı mı? Eskiler “İnsanın başına ne gelirse 

meraktan gelir.” der. 

4- En önemli olanı ise onların kendi ülkeleri için inşa edip çalışmalarıdır; 

Batı toplumunun hareketini takip eden kimse, orada çalışan kişinin aynı 

anda hem kendisi için hem de ülkesi için çalıştığını görür. Bu, ülke çıkarları 

için çalışan sistemin bir parçasıdır. Sistem kendi yolunu incelikle bilir, 

yönünü ve hedeflerini belirler ve bu hedeflere en kısa, en düşük maliyetli ve 

en çok yarar sağlanacak yoldan ulaşmak için, ülke çıkarlarının fertlere 

yansıyacağını ve kimsenin tek başına başaramayacağına şüphesiz bir şekilde 

anlamış olarak çabalar. Bununla beraber ne yazık ki çoğumuz inşa etmemekle 

kalmayıp, yıkar hale de geldik. Daha büyük ve acı vereni ise, bazı insanların 

din adına yıkması, hatta İslam adına, günah ve kusurlarını İslamiyet’e 

taşıyarak -İslam onlardan beri olduğu halde- yıkım yapmasıdır! İslam dile 

gelse onlardan ve onların günahkâr çirkin amellerinden temize çıkar. Geçen 

Mart ayının sonlarında, Mısır Vakıflar Bakanlığı İslami İşler Yüksek 

Konseyi’nin düzenlediği “Tekfir Fikri ve Ülke Çıkarlarıyla Uluslararası 

İlişkiler için Bilmeden Fetva Verme Tehlikesi” konferansında yaptığı 

konuşmasında Sayın Ezher şeyhi büyük imamın da dediği gibi; maalesef 

İslam adına ve tekbir ve tehlil nidaları altında adam öldürme, terör ve 

güvenliği tehdit suçları işleniyor. Gördüğümüz ve şahit olduğumuz gibi 

patlama, yıkım ve terör yol edinilmiş suç eylemlerindendir. Bazılarımız 



yapmaya çalışsa dahi yıkmak yapmaktan daha hızlı işliyor. Arap şairimiz der 

ki: 

Bir yapanın ardında bir yıkan yeterse 

Bir yapanın ardında bin yıkan olursa ne olur? 

Başka bir şair de: 

Hangi gün yaptığın biter, 

Sen yaparken başkası yıktıkça. 

Öyleyse suçluların, tahrip edenlerin, yıkanların, yol kesenlerin, 

güvenliği tehdit edenlerin, çalışmanın ve üretimin ilerleyişini engelleyenlere 

karşı demir yumruk olup/ bileğini bükerek yardımlaşmamız lazımdır. Pasif 

olmamamız, aksine zulüm, düşmanlık, taşkınlık ve azgınlığı durdurmak için 

çalışmalıyız. Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki: “Kardeşine zalim iken de, 

mazlum iken de yardım et.” Sahabeler: Ya Resûlülallah, mazlum olan kişiye 

yardım edebiliriz. Fakat zalime nasıl yardım ederiz? diye sordular. Efendimiz 

(s.a.v.): "Zalimin iki elinin üstünü tutarsın." buyurdu. Yani onu zulümden 

men edersin (Sahih-i Buhari) Hak Teâlâ buyuruyor ki: “Sakın Allah'ı 

zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları 

(cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. 

Zihinleri bomboş olarak kendilerine bile dönüp bakamaz durumda, gözleri 

göğe dikilmiş bir vaziyette koşarlar.” (İbrahim Suresi: 42-43. ayet) 

5- Biz medeniyetimizi karalarken, onlar kendi medeniyetlerini üstün 

tutuyorlar; 

Onlar kendilerinde bulunan bilgi, maddi ya da medeni potansiyeli, 

kuvveti ve imkânları büyütmek için çalışıp, övünmekten geri durmuyor, 

teşhir ve pazarlamasını güzel yapıyor, başkalarının gözlerini kamaştırıyorlar. 

Bizlerin çoğu ise medeniyetini inkâr edip, nerdeyse birçok şaheserini 

geçiştiriyor. Onlardan dinini iyi bilmeyen, doğru ahlakla ahlaklanmayan ve 

yüksek terbiye ile edeplenmeyen bir grup saptı. Bu grup sertlik, şiddet, 

aşırılık, terör, yanlış anlama, yanlış açıklama ve yanlış yorumlama yoluna 

yöneldi. İslam medeniyetimizin saygın, yüce ve medeni itibarını karaladı. 

İnsanların hepsi İslam’ın saygınlığını ve ufkunun genişliğini tanıyarak kabul 



edip, tartışmaya gerek kalmadıktan sonra, İslam’ın tamamen bu suç 

eylemlerinde uzak olduğuna, İslam’ın terörle ilgisi olmadığı ve terörün dini, 

rengi, milleti, vatanı olmadığını ispat edip delil getirmek zorunda kaldık. 

Sanki şöyle diyerek bağırmak zorundaymışız gibi: Biz öyle değiliz! Biz, 

ahmak aşırı İslamcı cemaatlerin, birçok batılının zihninde çizdiği ve bize, koca 

bir yük yükleyip, üzerimizdeki ithamları reddetmemiz için zorlu uğraşlar 

vermek zorunda bırakan bu çirkin portre değiliz. Biz, kurdun Yusuf’un 

kanından masum olduğu kadar masumuz. 

6- Planlama, sistem ve hukukun üstünlüğüne saygı; 

Bu nitelikler, ilerleme ve yükselmenin yollarını arayan her millet için 

olmazsa olmazdır. Eskilerin: “Allah (azze ve celle) adil millete kâfir de olsa 

zafer verir, zalim millete mümin de olsa zafer vermez.” dediği gibi, zengin ve 

fakir arasında ayırım tanımayan adalet, tüm insanlar arasında siyasi, sosyal 

ve işlevsel sınıf farklılıklarına rağmen toplumların istikrarı için ilk teminattır. 

Zira planlama ve sistem yeri durdurulamaz iki maddedir. Derler ki: 

“Bilge kişi bir yıl plan yapar, bir gün veya bir haftada planını incelikle ve 

sağlam bir şekilde uygulamaya koyar. Ahmak kişi ise ne düşünür ne de plan 

yapar ve hayat boyu bocalar durur. 

 

 


