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GERÇEK VE İDDİA ARASINDA ŞEHİTLİK ANLAYIŞI
Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun; Kuran-i Kerim’de “Allah yolunda
öldürülenlere 'Ölüler' demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz farkında
değilsiniz” buyurmuştur. şehadet ederiz ki bir tek Allah’tan başka ilah yoktur,
O’nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.
Salât ve selam Peygamberimiz Muhammed’e (s.a.v) ehli ve ashabının hepsine ve
kendilerine ihsan ile kıyamet gününe kadar tabilere olsun.
Daha sonra,
Allah; kendi hikmetine göre, kullarından istediğini seçer, derecelerini
yükseltir, keremlerinden ve hediyelerinden verir. Şüphesiz şehitlik makamı en
üstün makamlardandır. Allah, yaratıklarından istediğini seçer. Allah Teâlâ şöyle
buyurur: “Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın nimetine
eriştirdiği peygamberlerle, dosdoğru olanlar, şehitler ve iyilerle beraberdirler.
Onlar ne iyi arkadaştırlar!” ve şöyle de buyurmuştur: “Allah'ın gerçek
müminleri ortaya çıkarması ve içinizden şahitler edinmesi için”.
Allah (c.c) şehitleri çeşitli menkıbelerle ayrı tutmuştur. Bu menkıbelerden
şunlardır:
Şehitlerin makamı şereftir ve onların ecri ve içinde oldukları nimet büyüktür.
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Allah yolunda şehit düşenlere, Rableri katında
nur ve ecir vardır.” Bu ne büyük bir şeref ne büyük bir ecirdir. Rahmetli Mesruk
dedi ki: bu makam şehitlere mahsustur; Peygamberin bu yüksek derecenin
mükafatına hakketmek için Allah yolunda şehit olmayı istemesi de bu şerefin
büyüklüğünü gösterir. Şehitliğin ne kadar değerli olduğunu şu ifadeleri ile
belirtmiştir: Efendimiz diyor ki: Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim
ki, isterdim ki Allah yolunda cihat edip öldürüleyim, sonra yine cihat edip
öldürüleyim, sonra yine cihat edip öldürüleyim." Zira Allah Teâlâ şehitler için
hazırladığı mükâfat büyüktür.
Şehitler, diridirler, Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Ancak onların hayatı
bizim hayatımız gibi değil, insanların algısı üstünde bir hayattır. Onlar milletin
hafızasında canlılar ki ne kadar zaman geçse de unutulmazlar. Allah Teâlâ şöyle
buyurmuştur: “Allah yolunda öldürülenlere, ‘ölüler’ demeyin; kesinlikle, onlar
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diridirler, ama siz farkında olmazsınız”. Câbir b. Abdullah (r.a.)’dan rivayete
göre, şöyle demiştir: Resûlullah (s.a.v.), benimle karşılaştı ve Ey Câbir, seni neden
kırgın görüyorum? dedi. Ben de: Ey Allah’ın Resulü! Babam, Uhud gününde şehit
düştü, geride kalan borç ve çoluk-çocuk bıraktı dedim. Resûlullah (s.a.v.), babanın
Allah tarafından nasıl karşılandığını sana haber vereyim mi? Ben de evet Ey
Allah’ın Resulü! dedim. Şöyle buyurdu: Allah bir kimseyle ancak perde arkasından
konuşmuştur. Fakat babanı diriltmiş ve arada perde olmaksızın yüz yüze konuşarak
şöyle buyurmuştur: Ey kulum dile benden ne dilersen sana dileğini vereyim o da
Ey Rabbim beni dirilt senin yolunda ikinci kez öldürüleyim. Allah’ ta şöyle
buyurdu: “tekrar dünyaya dönmek mümkün değildir” ve Âl-i İmrân 961. ayet
indirildi: Allah şöyle buyurmuştur: “Fakat Allah yolunda öldürülenleri ölüler
sanmayın. Hayır onlar diridir. Rableri katında rızıklanmaktadırlar”.
Hz. Peygamber bildirdiğine göre Allah Teâlâ şehitlere büyük mükâfatlar
hazırladı. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Şehidin, Allah katında altı
özelliği vardır; şehit olur olmaz günahları affedilir, Cennet’teki gidip kavuşacağı
yer kendisine gösterilir. Kabir azabından korunur, kıyametteki en büyük korkudan
güven içindedir. Başına vakar tâc’ı giydirilir o taç üzerindeki tek bir yakut taşı
dünyadan ve içindekilerden daha değerli ve kıymetlidir. Cennet’teki iri gözlü
yetmiş iki hûri ile evlendirilir. Akrabalarından yetmiş kişiye şefaat edebilmesine
izin verilir.” Yine efendimiz şöyle buyurmuş: “Muhammed’in canı elinde olan
Allah’a yemin ederim ki, kim Allah yolunda yaralanırsa -ki Allah kimin O’nun
yolunda yaralandığını bilir- kıyamet günü yaraları -yaralandığı gün gibi- akar bir
halde gelir, onun rengi kan rengidir, kokusu ise mis kokusudur”.
Vurguluyoruz ki, Allah Teâlâ şehitler için hazırladığı bu ulvi makam ve
yüksek mertebeyi sadece hak şehidi alır. Halbuki, hak şehidi var ve batıl öldürüleni
var. Hak şehidi; anavatanını her saldırgana karşı savunan, ruhunu feda eden,
toprağını koruyan, ailesini ve toprağında yaşayan herkesi de Allah'ın rızası uğrunda
kollayandır. Zira vatanın önemi can, din ve mal öneminden daha az değildir. İslam;
vatanın, koruması gereken genel amaçlarından biri olduğunu belirtmiştir.
Peygamber dedi ki: “Malı uğrunda öldürülen şehittir; ailesi uğrunda öldürülen
şehittir, dini uğrunda öldürülen şehittir; kanı uğrunda öldürülen şehittir. Resûlullah
(s.a.v)'e bir adam geldi ve “Ya Resûlullah! Bir kimse gelip benim malımı almak
istese ne buyurursun?” dedi. Resûlullah (s.a.v) “Ona malını verme!” buyurdu.
Benimle
savaşmaya
kalkarsa
ne
dersin?
diye
sordu;
Peygamber “Sen de onunla savaş” cevabını verdi. Ya adam beni öldürürse? dedi;
Peygamberimiz: “Sen şehit olursun” buyurdu. Peki ben adamı öldürürsem?
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deyince, Efendimiz: “O cehennemdedir” buyurdu.
Masum insanların kanını haksızca döken, vatanın çocuklarını korkutan,
güvenliklerini tehdit eden, yeryüzünde bozgunculuk yapan, hiçbir din ya da hiçbir
mantığın kabul etmediği intihar ve terör saldırılarıyla güven içinde olanları ürküten
batıl öldürüleni ise şehit sayılmaz. Şehit olarak nitelenmesi de yalan bir iddiadır.
İddia edenler de sözleri yerlerinden değiştirirler.
Ezher’in 32 Şubat 3191 tarihli açıklaması; terör grubunun bazı iddialarını
yalanlayıp gerçek şehit vatanın çocuklarını korkutan, güvenliklerini tehdit eden ve
yeryüzünde bozgunculuk yapan değil, vatanlarını her saldırgana karşı savunan ve
kendi topraklarını, göklerini, halkını ve topraklarında yaşayanları koruyandır.
Bilindiği üzere Müslüman, kendi vatanına sadık olup sevmeli ve onu var
gücüyle korumalıdır. Vatan sevgisi imandandır. İşte İslam akidesi ve Sünnet’in
desteklediği hatta sağduyu ve akıl sahiplerinin benimsediği budur.
Mısırlı Fetva Kurumu yayınladığı birkaç fetvaya göre bu gibi eylemler terör
işidir ve Allah katında en büyük günahlarından olan intihar biçimlerindendir.
Ayrıca bunu bilmeden uygulayan kendisini ölüme atar. Bu hususta Allah Teâlâ
buyurdu ki: “kendilerinizi öldürmeyin!”. Peygamber efendimiz de şöyle dedi:
“Kim kendisini demirle öldürürse, kıyamet günü demir elinde karnına saplanmış
bir şekilde Cehennemde ebedi kalacak bir şekilde gelir”. İmam Nevevi Sahih-i
Muslim Şerhi’nde bu hadis için “İnsanın kendisini öldürme yasağı ve kendisini bir
şeyle öldüren cehennem içinde aynı şeyle azaba uğrar” başlıklı bir bölüm ayırdı.
Bu eylemleri yapan hakkında Allah şöyle buyurur: “Kötü işi kendisine güzel
gösterilip de onu güzel gören kimse”.
Bununla birlikte, bu intihar saldırılarını gerçekleştirenlerin; aşırılık yanlısı
haricilerin mezhepleri takipçileri ve toplumun kafir olduğunu ve çocuklarının
kanları dökülmesini caiz gören sapan ve saptıran gruplar olduklarını açıkça ortaya
koyuyoruz.
Bombalama, imha, tahrip, suikast ve intihar araçlarının kullanımı şeri olarak
yasaktır. Bunların hepsi; can, vatan ve malın korunmasını gerektiren Hanif dinin
metinlerine aykırıdır. Bütün hepsi İslam tarafından yasaklanmıştır. İnsanın kendini
yok etmesi, ruhunu yitirmesi ya da başkalarının hayatlarına saldırması ve
yeryüzünde bozgunculuk yapması gibi işler Şeriat tarafından yasaklanmıştır.
İslam, kanın kutsallığını ve onun korunması gerektiğini şiddetle
vurgulamıştır. Peygamber (s.a.v) Veda hutbesine şu sözlerle başlamıştır:
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“Kanlarınız, mallarınız, namuslarınız, haysiyet ve şerefleriniz, vücut bütünlüğünüz
Rabbinizle buluşacağınız güne kadar bu ayınızda, bu beldenizde, bu gününüzün
saygıya, korunmaya layık olduğu gibi, saygıya ve korunmaya layıktır, dokunulmazdır. Siz Rabbinizin huzuruna varacaksınız, size işlediğiniz bilinçli amellerin
hesabını soracaktır. Benden sonra küfre dönmeyin, birbirinin boynunu vuran
kafirler haline gelmeyin”. Ve şöyle buyurmuştur: “Mü'min kişi, kendisine haram
bir kan bulaşmadıkça dâima dininden (mülhem olduğu) bir genişlik içindedir”.
Abdullah bin Amr (r.a) şöyle demiştir: Ben, Resûlullah (s.a.v)'in Kâbe’yi tavaf
ettiğini ve (tavaf esnasında) söyle söylediğini gördüm “(Ey Kâbe!) Sen ne güzelsin
ve senin kokun ne güzeldir. Senin azametine ve senin kutsallığının azametine
hayranım. Muhammed’in canı (kudret) elinde olan (Allah)a yemin ederim ki,
müminin hürmeti Allah katında senin hürmetinden şüphesiz daha azametlidir.
Müminin malının, kanının ve onun hakkında ancak iyi zan beslemek kutsallığı
(seninkinden üstündür).
İslam, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayı yasakladı. Allah bunu
yapana ağır bir ceza hazırlamıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Kim bir
mümini kasten öldürürse cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona
gazap etmiş, lanetlemiş ve büyük azap hazırlamıştır”.
Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah’tan bağışlanmayı
dilerim.
***
Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Salât ve selam Emin Peygamber Hz.
Muhammed’e (s.a.v) ehli ve ashabının hepsine ve kendilerine ihsan ile kıyamet
gününe kadar tabi olanlara olsun.
İslam Kardeşleri:
Bu hayatta büyük hedeflere ulaşmak ve azametli istekleri gerçekleştirmek;
hedeflerin büyüklüğüne ve isteklerin azametine uygun bir fedakârlık yapılmasını
gerektirir. Fedakarlığın zirvesinde vatanı, vatan onuru ve saygınlığını savunmak
için Allah yolunda can feda etmek gelir.
Şehit Günü'nü anarken, cesur silahlı kuvvetlerimiz, cesur polislerimiz ve
terör ve kötülük güçleri karşısına çıkan diğer onurlu vatanseverlerimizden ruhları
Allah’a yükselen ve rızasını kazanan kardeşlerimizi size hatırlatırız.
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Bu kahraman şehitler gerçekten şehitlerdir ve gerçek ile iddia arasında
büyük bir fark vardır: Bu kahramanlar içimizde onur, haysiyet, izzet ve saygınlık
ruhunu canlandırdılar ve Mısır'ın heybetini koruyabildiler. Vatanın koruyucuları
acımasız kara teröre, sapan ve sapıtan tekfir edici gruplara karşı savaşmak için can
feda
etmeye
devam
ediyorlar.
Allah'ın
onlara yardım edip onları
zafere ulaştıracağından eminiz.
Kendimiz için, Allah yolunda ve vatan uğruna şehit olmayı dileriz. Evet
neden olmasın? İşte Peygamberimiz (s.a.v) şöyle diyor: “Kim Allah’tan şehitlik
isterse Allah o kimseyi yatağında ölse de şehitlik mertebesine yüceltir”.
Aziz vatanımızın bu aşamasında, güvenliği ve istikrarını tehdit eden
herhangi bir düşman veya tehlikeden korumaya çalışmak; inşa ve imar etme
sürecine devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak bizim görevimizdir.
Ayrıca bizim dinimiz ölüm değil hayat dinidir. Bozgunculuk ve tahrip değil inşa ve
imar etme dinidir. Hepimiz Mısır'ın topraklarına ve halkına zarar vermeyi
amaçlayan farklı planların çevirdiği vatanımıza cesaret etmek isteyene karşı
durmak için omuz omuza olmalıyız. Mısır’ın sadık evlâtları; Mısır’ın topraklarını
korumak için bu planlara engel olarak canlarını ve kanlarını feda ediyorlar. Mısır
Araplık kalkanı ve İslam’ın atan kalbidir ki onu savunmak dinî bir vazifedir.
Mısır'ı zayıflatmak; hem İslam'ı hem de tüm dünyadaki Müslümanları zayıflatmak
demektir. Bozguncuların bozgunluğundan, hile yapanların hilesinden ve kin
besleyenlerin kininden onu korunmak için hepimiz bir araya gelmeliyiz.
Allah’ım bize Sen’in yolunda şehit olmayı nasip et, bizi sadık kullarından kıl
ve ülkemizi tüm kötülüklerden koru!
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