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159. Sohbet – 27.04.2018 

Arakan Zulmü 

 Değerli Kardeşlerim, 

 Rabbimiz ümmetimizi vasfedip, bizden beklentilerini şöyle ifade buyurmaktadır:  

﴾ًاديَٖهش ُْمکْيََلعُ لوُسَّرلا َنوَُکَيوِ ساَّنلا ىََلع َءآدَُهش اوُنوُكَِتلً اطَسَوً ةَّمُا ْمُكاَنْلََعجَ ِكلٰذََكو﴿  

“Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız  

ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık.”1 

 İnsanlara örnek olacak bu ümmet, yöresel, bölgesel veya belli bir ırktan oluşan bir ümmet 

değildir. DNA’sında Kelime-i Tevhid yazan herkesi kapsamaktadır. İslam ne Arapların, ne de 

Arap olmayanların dinidir. İslam, bütün bir ümmetin ortak kimliğidir. Ümmet, aralarındaki 

sevgiyi ve dayanışmayı ayakta tutmakla mükellef olan bir aile gibidir. Peygamber efendimiz ؐ 

ümmetin bu durumunu şu şekilde ifade etmiştir:  

 .ِدََسجلاُ لَثَم ْمِهِفُطاََعَتو ْمِهُِمحَاَرَتو ْمِهِّدَاوَت يِف َنيِنِمٔوُملاُ لَثَم«

 »ىَُّمحلَاوِ رَهَّسلِاب ِدََسجلاُ ِرئَاسُ َهل َىعاََدت ٌ،وُْضعُ هْنِم ىَكَْتشا َاذٕا 

“Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet etmekte ve birbirlerine duydukları 

yakınlıklarında bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu 

sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”2 

Diğer bir rivayette ise Peygamber efendimiz ؐ bütün ümmete, hatta diğer bütün 

insanlara dahi rahmetle davranmayanların imanlarının nakıs olduğunu ifade sadedinde  

 »ةَّماَعلاُ ةَْمَحر اَهَِّنَکَلوُ هَِبحَاص ْمُكَِدحٔاِ ةَْمحَِربَ سَْيلُ هَّنٕا« :َلَاق ".ٌميَِحر اَنُُّلك" :اُولَاق »اوَُمحَارَت ىََّتح اوُنِٔموُت َْنل«

“Birbirinize merhamet etmedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olmazsınız.” buyurunca, 

sahabe-i kiram dediler ki: “Hepimiz merhametli davranıyoruz.” Bunun üzerine Efendimiz ؐ 

“Yakınlarınıza gösterdiğiniz rahmeti değil, genel olarak insanlara gösterilen rahmeti kastediyorum” 

buyurdu.3 

Birbirine rahmet ve şefkat göstermekle mükellef olan bu ümmetin ihmal edilen bir 

parçası da Arakan’daki Rohingya Müslümanlarıdır. Onlar, bizim milletimizden çok daha önce, ta 

hicri birinci yüzyılda İslam dinine mazhar olmuşlardır. 

                                                
1 Bakara Suresi, 2:143.   
2 Buharî, Edeb, 27, H.No: 6011; Müslim, Birr, 66. H.No: 2586. 
3 Munzirî: Et-Terğîb ve’t’Terhîb, 3/210. Hadisin ravileri sıkadır (güvenilirdir). 
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Peygamber efendimiz ؐ’in ashâbından olan Vakkâs ibni Mâlik 

bir grup Müslüman ile ticaret yapmak için gemi ile yolculukta 

bulunurken Arakan mıntıkasına bağlı olan Rahambari adasında 

karaya oturdular. Zamanla Müslümanlar oraya yerleşmeye, 

evlenmeye ve Peygamberin emri gereği tebliğ çalışmalarına 

başladılar. Zira Resul-i Ekrem her fırsatta buyururdu ki: “Hâzır 

bulunanlar, burada bulunmayanlara tebliğ etsinler.”4 Söz konusu 

Müslümanlar, orada bulunan insanları edep, ahlak, hikmet ve 

güzel öğütle İslam dinine çağırmak suretiyle asırlar sonra 

Dâru’l-İslâm haline getirdiler. Miladi 13. yüzyılda hemen hemen Arakan halkının tamamı 

Müslüman idi. 1430 yılında Arakan Devleti kuruldu ve 1784 yılına kadar bölgeye hükmetti. 

Devletin yıkılmasından sonra Arakan’daki Rohingya Müslümanları fanatik Budistlerin şiddetli 

baskısına maruz kaldılar ve sürekli dinlerini değiştirmeye zorlandılar. Buna rağmen, karşılaşmış 

oldukları baskı ve zulümlere karşı büyük bir direniş göstererek dinlerinde sebat gösterdiler. 

Bunun üzerine Burmalı Budistler, aldıkları destekle Arakanlı Müslümanlara yönelik büyük bir 

katliama giriştiler. 1942 yılında bütün Arakan’a yayılan bu katliamda en az 150 bin Arakanlı 

Müslüman’ın öldüğü tahmin ediliyor. Bu tarihî katliam esnasında yüz binlerce Arakanlı, vatanını 

terk ederek, Bangladeş gibi komşu ülkeler başta olmak üzere, imkan bulanlar dünyanın değişik 

ülkelerine sığınmak durumunda kaldılar. Bu mazlum kardeşlerimize karşı uygulanan şiddet 

günümüze kadar en ağır şekilde devam etmektedir.  

Değerli Kardeşlerim,  

Müslümanlar olarak bu zulme karşı susmamız mümkün değildir. Büyük İslam alimi ve 

mutasavvıfı Ebu Alî Ed-Dekkâk (rhm) şöyle buyuruyor: 

 "َسرْخٔا ٌناَطَْيشَ وُهَف ،َِّقحلا َِنع ََتکَس ْنَم"

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.”5 

  

                                                
4 Sahih-i Buhârî, H. No: 67; Hadis mütevatirdir. 
5 Kuşeyrî Risalesi (1989), Dâru’ş-Şa’b baskısı, S. 226. Bu söz ile "سَرْخٔا ٌنَاطْيَش َِّقحلا ِنَع ُتِكاَّسلا"  gibi sözler hadîs-i şerif değil, 
Kelâm-ı Kibâr’dandır. 
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  Bir rivayete göre Hz. Peygamber ؐ: 

 .ْمُهْنِمَ سْيَلَف َنيِمِلْسُملاِ رْمِٔاب َّمَتْهَي َْمل ْنَم«

 »ْمُهْنِمَ سْيَلَف َنيِمِلْسُملاِ ةَّماَِعَلوِ هِمإَماَِلوِ ِهباَِتِکَلوِ ِهلُوَسِرَلوِ هِّٰلل ًاِحصَانِ سُْمَيو ْحِْبُصي َْمل ْنََمو

 “Müslümanların durumuyla ilgilenmeyen onlardan değildir. Ayni şekilde gündüz gece 

Allah’ın, peygamberlerin, kitabın, imamın ve genel olarak Müslüman halkın hakkında nasihatte 

bulunmayan da onlardan değildir.” diye buyurmuştur.6 

  “Müslümanların durumuyla ilgilenmeyen onlardan değildir” sözü bizim de hayat 

düsturumuz olmalıdır. Zira, Müslümanların halleriyle dertlenmek imanımızın gereğidir. Arakan, 

Suriye, Irak, Türkistan, Yemen, Orta Afrika Cumhuriyeti ve birçok başka ülkelerdeki 

kardeşlerimiz zulme uğramalarına rağmen susarsak, dünyada da ahirette de cezasını çekeriz. 

Hz. Ebubekir (ra) Efendimiz şöyle buyuruyor:  

 َ:َةيآلا ِهِذَه َنوَُءرَْقت ْمُكَّنٕا ُ،ساَّنلا اَهُّئا َاي

 ﴾ْمُْتيَدَتْها َاذٕا ََّلض ْنَم ْمُكُُّرَضي َال ُْمکَسُْفنٔا ُْمکْيََلع اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّئا َاي﴿

 ُ»هْنِمٍ باَقِِعبُ هَّللا ُمُهَّمَُعي ْنٔاَ َكْشؤا ِ،ْهيََدي ىََلع اوُُذٔخَاي ْمَلَف اًِملاَظ ْاؤَار َاذٕاَ ساَّنلا َّنٕا« ُ:لوَُقي ِؐ هَّللاَ لوُسَر ُتْعَِمس يِّنَٕاو

“Ey İnsanlar, siz bu ayeti okuyorsunuz: ﴾Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru 

yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremezملسو هيلع هللا ىلصbende Resulullah  7﴿ ‘İnsanlar bir zalimi 

görürler de onun zulmüne (kadir olmalarına rağmen) engel olmazlarsa, Allah’ın onları genel bir 

azaba uğratması kaçınılmazdır’ diye buyurduğunu işittim.”8 

Hz. Ebubekir (ra) bu öğüdüyle çok önemli bir hususa değinmek istemiştir. Ona göre 

insanlar söz konusu ayeti okuyup onu siyak ve sibakından koparmaktadırlar. Bu ayeti bahane 

edip “Kendimizi düzeltelim. O bize yeterlidir.” demeye başlamışlar ki, Hz. Peygamber efendimiz 

ؐ‘in hadisini hatırlatmayı elzem görmüş. Kişinin sürekli nefsini ıslah etmesi dinimizin temel 

şartlarındandır. Ama bununla yetinmek kesinlikle bir Müslümana yakışmaz. Aynı zamanda 

Müslümanlar olarak iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmakla mükellefiz. Bunu da herkes 

kendi imkan çerçevesinde yapmalıdır. 

Allah Teâlâ ىْٰقبََاوٌ رَْيخِ هّٰللا َدِْنع اََمو﴾ ج     اَْينُّدلا ِةوَٰيْحلا ُعاَتَمَف ٍءَْيش ْنِم ْمُتٖيتوُا آمَف﴿

                                                
6 Taberânî: El-Mucemu’l-Evsat, c. 7, s. 270; 
7 Nisa Suresi, 5:105. 
8 Sünen-I Tirmizî, Tefsir, 5, H. No: 3057; Tuhfetu’l-Ahvezî şerhiyle. 
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“(Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında 

bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır.“9 buyurduktan sonra bu yüce mükafatlara mazhar olacak 

insanları bize şu şekilde vasfetmektedir: 

 ٣٧ ج َنُورِفَْغي ْمُه اوُِبَضغ اَم َاذَِاوَ ِشحَاوَْفلَاو ِْمِثاْلاَ ِرئآبـَك َنوُبِنَْتَجي َنيٖذَّلَاو ٣٦ َنوُلَّكَوََتي ْمِهَِّبر ىَٰلَعو اوُنَمٰا َنيٖذَِّلل﴿

 ٣٨ ج نوُقِفُْني ْمُهاَنَْقَزر اَّمَِمو ص ْمُهَنَْيب ٰىروُش ْمُُهرْمََاو ص َةوٰلَّصلا اوُماَقََاو ْمِهَِّبِرل اوُبَاجَْتسا َنيٖذَّلَاو

 ﴾َنُورِصَتَْني ْمُه ُيْغَْبلا ُمَُهبَاصَا ٓاذِا َنيٖذَّلَاو

“Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden 

kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı 

dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûra (danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah 

yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir.”10 

Burada Rabbimiz bizden neyi beklediğini çok açık ve net ifadelerle telkin etmektedir. 

Sadece şahsi ibadetlerle uğraşıp ümmetin haliyle alakadar olmamak ne kadar yanlış ise, sadece 

siyasetle uğraşıp şahsi gelişmeyi ihmal etmek de o kadar yanlıştır. Zira dinimiz şamil bir dindir 

ve itikat, ahlak, ibadet, hukuk gibi bütün hayatı ilgilendiren mevzuları kapsamaktadır. Yukarıda 

geçen ayette bizi yaratan yüce Allah bizden en büyük öncelik olarak iman ve kendine tevekkül 

etmemizi ister. Zira gerçekten iman etmiş olan biri, Allah’ın iradesinden başka bir şey 

olmayacağına inanır ve ona göre tereddütsüz Rabbine güvenir. Bir sonraki ayette büyük 

günahlar ve zina gibi had cezası gerektiren çirkinliklerden uzak durup öfke halinde affetmemizi 

ve bize haksızlık edenleri bağışlamamızı ister. Ayrıca sözü geçen mükafat, dinimizin direği ve 

müminin miracı olan namazı kılanlar ve önemli meselelerde karar vermeden önce istişarede 

bulunanlar için olduğunu ifade edilmektedir. Üstelik Allah teâlâ bizden bize verdiği 

dünyalıklardan infak etmemizi ve saldırıya uğradığımızda birbirimize yardım etmemizi ister. Bu 

zor zamanlarda iman ve tevekkülden sonra özellikle bu son iki noktaya dikkat etmeliyiz: İnfak 

ve dayanışma.  

                                                
9 Şura Suresi, 42:36. 
10 Şura Suresi, 42:36-39. 
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Yukarda sayılan şeylere riayet edip Allah teâlâ’nın şu ayette zemmettiği zümreden 

olmamaya gayret edelim:  

 ج ْمُهْنِم اَنَْيْجنَا ْنَّمِمً اليٖلَق اَّلِاِ ْضَراْلا يِفِ داَسَْفلا َِنع َْنوَهَْنيٍ ةَّيَِقب اوُلوُا ُْمکِلْبَق ْنِم ِنُورُْقلا َنِم َناَك اَْلوَلَف﴿

 ﴾َنيِٖمرْجُم اوُناََكوِ هيِف اوُِفرْتُا آم اوُمَلَظ َنيٖذَّلا َعَبَّتَاو

  “Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler (insanları) yeryüzünde bozgunculuk 

yapmaktan alıkoysalardı ya! Ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu 

yapmıştı. Zulmedenler ise içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkâr kimseler 

oldular.”11 

  Dünyadaki durum ne kadar dehşet verici olsa da, bizler her şeye kadir ve kahir olan 

Allah’a inanıyoruz. Bedir’de azınlıkta olan 300 Müslümanı zafere vardıran Allah bizi yaklaşık 1,6 

milyarlık bir ümmet olduğumuzda neden muzaffer kılmasın? Ne olursa olsun, imanımızın 

gereğine göre hareket ettiğimiz müddetçe mutlaka kazananlar biz olacağız: 

 ﴾َنيٖقَّتُمِْللُ ةَبِقاَْعلَاو ط ًاداَسَف اََلوِ ْضَراْلا يِف ًّاوُُلع َنوُدٖيُري اَل َنيٖذَِّلل اَهُلَْعَجن َُةِرٰخاْلاُ راَّدلاَ كِْلت﴿

“İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk 

çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.”12 

Değerli Kardeşlerim, 

Allah nasip ederse, önümüzdeki Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece Berat 

gecesini idrak edeceğiz (30.04.2018). Bu geceyi bol bol dua ve ibadet ile geçirelim. Özellikle 

de dünyanın farklı yerlerindeki mazlum kardeşlerimizi dualarımızda unutmayalım, çünkü o gece 

dualar reddedilmez. Peygamber efendimiz ؐ Berat gecesi hakkında buyurdu ki: 

ٍ:داَنُم َىدَان ،َناَبْعَش ْنِم ِفْصِّنلاَ ةَلَْيل َناَك َاذٕا«  

»ِكرْشُمْ ؤا اَِهْجرَِفبٌ ةَِيناَز اَّلٕا ،َيِطْعٔا اَّلٕا أىَْيش ٌْدحٔاُ لٔاَْسي اَلَف ؟هَيِطْٔعاَفٍ ِلئَاس ْنِمْ لَه ؟َهلَ رِْفٔغاَفٍ رِفْغَتْسُم ْنِمْ لَه  

  “Şaban ayının 15. gecesi nida edilir: Benden af isteyen var mı, onu affedeyim? Benden bir 

şey isteyen var mı, ona dilediğini vereyim? O gece, zina edenler ve müşrikler müstesna, hiçbir 

kişinin talebi geri çevrilmez.”13 

  Berat gecesinde büyük tasavvuf alimi Mârûf-u Kerhî (rhm)’nin yukarda dua edilmesi 
tavsiye edilen kesimleri de kapsayacak şekilde yapmış olduğu şu duasının teberrüken okumak 
güzel olur: Maruf-u Kerhi (rhm) buyuruyor ki: 

                                                
11 Hud Suresi, 11:116. 
12 Kasas Suresi, 28:83. 
13 Beyhakî, Fezâilu’l-Evkât, H. No:34. 
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 ،ٍدََّمحُمَ ةَّمٔا ْحِْلصٔا َّمُهَّللا' :ٍتاَّرَم َْرشَع ٍمْوَي ِّلُك ِيف َلَاق ْنَم"

 ،ٍدََّمحُمِ ةَّمٔا َْنعْ جِّرَف َّمُهَّللا

 "ِلاَدْبٔالا َنِم َبِتُك 'ٍدََّمحُمَ ةَّمٔا َْمْحرا َّمُهَّللا

“Kim her gün on defa: ‘Allâh'ım, ümmet-i Muhammed'in hâlini ıslah eyle! 

Allâh'ım, ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider! 

Allâh'ım, ümmet-i Muhammed'e rahmet eyle!’ diye dua ederse, 

o kişi Allah dostlarından (ebdâldan) yazılır.”14 

Alınacak Dersler: 

1) İslam ümmeti bir vücut gibidir. İslam ümmetini kendi çevremize, ırkımıza veya vatanımıza 

indirgeyemeyiz. 

2) Ümmetin dertleriyle dertlenmek imanımızın gereğidir. 

3) Dinimiz bütün hayatı kapsayan şamil bir dindir. Kendimizi geliştirmekle yetinemeyiz. 

4) Kadere imanımızı daha da güçlendirmeliyiz. Allah هلالج لج her şeye kadirdir. Onun iradesi dışında 

hiçbir şey vaki olamaz. 

5) Dünya imtihanının gereği olarak belaya sabır, nimete şükür ile karşılık vermeliyiz. 

6) Müminin silahı olan duanın tesirini küçümsememeliyiz. 

Ödev: 

Sohbetin son kısmında geçen Mârûf-u Kerhî’nin (ra) tavsiye ettiği duayı ezberleyip her gün 

okumaya gayret edelim. Günde on kere olmasa bile, her gün en az bir kere okumakta ısrarcı 

olalım ki, imanımızın gereği olarak ümmetin dertleriyle dertlenelim. 

 

Not: Yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız gerekçelerden hareketle İslam Toplumu Millî Görüş ve Hasene 

yardımlaşma derneği organizesiyle 2-3 Mayıs 2018 tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde uluslararası düzeyde 

Arakan Konferansı tertip edilmiştir. Dünya çapında siyasetçi, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve duyarlı aktivistlerin 

katılacağı konferans iki gün sürecektir. Bu konferans vesilesiyle, Arakanlı Müslümanların yalnız olmadığını ilan 

etmek, Arakanda yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna taşımak ve sorunun çözümüne yönelik çözüm 

önerilerini dünya kamuoyu ile paylaşmak amaçlanmaktadır. Maddi olarak her daim Arakanlı Müslümanların 

yardımında olan İslam Toplumu Millî Görüş ve Hasene Derneği bu vesileyle ‘Müslümanların derdiyle dertlenmeyen 

bizden değildir’ düsturunca bir kez daha Arakanlı kardeşlerimizin meselesini kendine gündem ederek bu konferansı 

düzenlemiş olmaktadır. Rabbim tesirini halk eylesin. 

                                                
14 Ebû Nu’eym: Hilyetü’l-Evliyâ, H. No: 13050. 


