
Görünüm ve Siyasi Dindarlığı 
 

         Hiç şüphe yok ki shate  ve siyasi dindarlığının olgusu, Arap ve İslam 

toplumlarının karşılaştığı en ciddi sorunlarından sayılmaktadır.  Bu sorunun baş 

nedeni  özü  ihmal edip  görünüşe odaklayanlar  ,  görünüme mutlak öncelik 

verip ve  önemseyenler ve sonunda da   onlardan örnek ve model insan 

yapmayan  insani ve ahlaki düzeyde  ideallerına sahıp insanlardır. 

Görünüşte Müslüman ama davranışları İslam'ın öğretilerine uygun olmayanar , 

İslama zarar ve  islamden nefret ettirmekte en önemli sebeplerdendir. 

 Görünüşte dindarlığı yanında  davranışta kötülük, ya da yalancılık, ya da 

gaddarlık ya da vatana ihanet etmek, ya da yasa dışı olarak insanların paralarını 

elde etmek gibi  kötülükleri yapanlar  durumu çok teklikelidir. 

Çünkü  bunları,   münafıklardan sayılmaktadır.  Resûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem  şöyle buyurdu: 

“Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, 

kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder.” Buhârî, Îmân 24; Müslim, 

Îmân 107-108.   Yanı sıra dini ancak ibadetler ve içtihatta  hasredenler , Hariciler 

gibi insanların en çok namaz kılan ve oruç tutan oldukları rağmen dini yanlış 

anlayanlar ve  insanları kafir sayıp silahla tehditte bulunanlar  bunlardan 

sayılmaktadır.Kanları dökmekten engelleyen dinin kuralları ve şeriatı yeterince 

öğrenmedikleri için silaha sarılarak insanlara karşı çıktılar.  İmam Şafiî (Allah ona 

rahmet etsin) dediği gibi başta  din ilmi isteseydiler,onları kan dökmekten 

engellerdi.  İslam, her şeyden önce rahmet ve merhamet dinidir. Merhametten 

uzaklaştıran her şey, İslam’dan uzaklaştırır. Bu konuda  önemli olan sadece 

söylemesi değil tam tersi uygulamasıdır. Denildiği gibi bir adamın davranışı bin 

adam söyleyişinden bin kerre daha hayırlıdır. 

Bütün ibadetler , insanları ve  kılanlarının ahlakı düzeltmezse meyvesiz kalır. Hz. 

Peygamber (s.a.v) "Namazı, kendisini fuhşiyyattan ve münkerâttan alıkoymayan 

kimse namazı yoktur.” . Allah taale kuran-ı kerim de şöyle buyurmuştur: 

“Kitap'tan sana vahyedileni oku! Namazı da kıl! Çünkü namaz, çirkinliklerden ve 

kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki Allah'ın zikri/Kur'an'ı daha büyüktür! Allah, neler 

yaptığınızı biliyor.” (Ankebût 29/45).Orcunu, yalan konuşmasını engellemezse 



oruçsuz olur.   Hz. Peygamber (s.a.v)“Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş 

yapmayı terk etmezse,  Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet 

vermez.” (Buhârî, Savm, 8, Ebû Dâvûd, Savm, 25) . Helal paradan verilen Zekat 

ve sadakalar Kabul olur. Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ temizdir; 

sadece temiz olanları kabul eder.”( Muslim)  Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: 

“Abdestsiz namaz ve (savaşta elde edilen) ganîmetten çalınan maldan verilen 

sadaka kabul olunmaz.”  (Müslim). Haccin Kabulu,  harcamaları helal paradan 

yapılması ve ahlak güzeliğiyle bağlıdır.Resûlullah (sav) şöyle buyurdu::”-Kim, 

hacceder ve hac sırasında (ihramlıyken eşiyle) cinsel ilişkiye girmez ve hiçbir 

günah işlemezse, (memleketine) anasından doğduğu gün gibi, günahsız olarak 

döner." (Buhârî; hadis no:1521. Müslim; hadis no:1350). Resûlullah (sav) şöyle 

buyurdu:“Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini 

semaya kaldırarak, Ya Rabbi Ya Rabbi diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği 

haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur? 

(Müslim, Zekat,19 No: 1015. I,703. 

Bu  görünüşte ki dindarlığından  siyasi dindarlığı daha tehlikelidir. Siyasi 

dindarlığı  kast etiğimiz şey iktidara geçmek için dini bir vasıta sayarak,  insanlar 

dine taşıdığı saygı ve sevgiyi kullanıp  din duyuları sömürenlerdir.  İktidara 

geçmekten hedefi sadece Allahın dini hizmet etmeği ve desteklemeyi belirtirler. 

Biz niyetleri yargılamıyoruz  , Bir kişi ile Yaratan'ın arasında niyet işine  müdahale 

edemeyiz, Her kesin niyeti ona aittir. Ama terörist Müslüman kardeşler ve 

yandaşları ve destekçileriyle yaşadığımız deneyimi bizlere iki şeyi belirip 

vurgulamaktadır. Birincisi : Onların derdi din değil tam tersi  iktidara 

elde  etmekti. Kibir ve başkalarının dışlama tavırlarıyla dine büyük bir yük oldular 

.   kamuoyu ve halkin zihinlerinde çizilen ve bunların tavırlarını dine bağlayan 

olumsuz imaj düzeltmek için büyük gayretler sarf etmemizi gerekli olmuştur. 

İkincisi ise:  bunlar dini ve dinin  uygarlık yüzü kötülemişler. Kendiler de ne din 

ne de yererlilik var olduğunu kanıtlamışlar. Yoksa insan vatanı ihanet etme 

ve  vatanının sırlarını açmayı ve belgelerini  düşmanlara satmayı  ve onların ajanı 

olmayı dinden mı sayılır.  Yoksa şiddet , cinayet ve yolsuzluğu  dinden midir. 

Yoksa  benzeri görülmemiş vatanı ve milleti ihanet eden ve vatan düşmanları 

hizmet eden  kalite komiteleri adında  komiteler kurmayı dinden mı oldu. 



Daha önce dedim ve yeniden diyorum , insanları aldatmak için dini kullanan  bu 

terörist gruplar , kendi amaçlarını ve otoriter emellerine varmak  için din ,vatan 

ve millete bakmadan şeytanla bile ittifaka hazırdırlar. 

 


