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ÖNSÖZ

Ýnsanoðlunda birçok akýllar mevcuttur. Bunlardan en önemli olan
iki tanesi, Aklý Selim ve Aklý Maiþet'tir. Aklý maiþet, reformlara yer
tanýr. Fakat aklý selim sabit olup, Kainat'ýn Kitabý Kur'aný Kerim'in
maiyetinde hareket eder.
Bunun bir örneði de, "hayrihi ve þerrihi"dir. Þer, nefsani olduðu
için daima tefrikalara düþürür. Hayýr ise Allah'ýn emirlerinden ayrýlmaz,
sabit kademdir.
Karanlýk bir gece ile, güneþi örnek verecek olursak, güneþin
doðmasýyla bütün karanlýklar bozguna uðrar, ortadan kalkar. Ayný þekilde
Peygamber Efendimize de Kur'an-ý Kerim indirildikten sonra, bütün
hurafeler ve yanlýþ inançlar daðýlmýþ, yok olmuþtur.
Tevrat, Zebur ve Ýncil'e sonunda reform girmiþtir. Kâinatýn Kitabý
olan Kur'aný Azimüþþan ise, reforma yer býrakmamýþtýr. Bütün insanlýðý
Kur'an'a davet etmiþtir.
Kur'aný Azimüþþan, 1400 küsur yýl öncesinden bugüne kadar
insanlarýn bütün haklarýný vermiþtir. O, demokrasinin ta kendisidir.
Bu konunun anlaþýlmasýna yardýmcý olacaðý ümidiyle, elinizdeki
bu küçük eseri çeþitli kaynaklardan derledik, bir araya getirdik. Burada
reforma karþý, hep ayet ve hadis ile cevap verilmiþtir. Ýsabet ettiysek,
kendimizi bahtiyar sayacaðýz. Bir kusur bulunursa, bunun da baðýþlanmasýný rica ederiz.
Allah'ýn insanlar için bahþettiði tabiat âlemindeki bitkileri ele
alalým. En ömürlü bir çýnar aðacýndan, en zayýf bir gül bahçesine, bir
kýr çiçeðine kadar hepsinin zuhuratý, Cenabý Hak'kýn ilâhi takdiri iledir.
Bunun temeli topraktýr, ona kuvvet veren de sudur. Su, yaðmur olmasa,
toprak ne yapar? Toprak olmasa su ne yapar? Ýkisi bir araya gelerek,
baþta insan olmak üzere hayvanata, nebavata, Allah'ýn emriyle yardýmcý
olur, hizmet eder.
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Âdemoðluna bakarsak, gerek boy, gerek beden, gerekse isim
açýsýndan olsun, parmak izine varýncaya kadar hepsi tektir, birdir, ayrý
ve benzersizdir. Hayvanlar âlemine bakarsak, insanlýk âlemine
yardýmcýdýr ve onlar da ayrý ayrý, çeþit çeþittirler. Bitkiler âlemine
bakarsak, ilk bakýþta hepsinin rengi yeþildir. Fakat o yeþil renkten,
hangi rengin çýkacaðýný bilemeyiz. Bir gül bahçesini, bir kýr çiçeðini ele
aldýðýmýzda, kýrmýzý, sarý, ... envai çeþit renkler çýktýðýný görürüz. Ýþte
bütün bunlarý tertip eden, düzenleyen, ancak Cenabý Allah'týr.
Bunu, bilene ve bilmeyene bir misal olarak anlattýk. Tefekkür
kýsmý, bilgi kýsmý, irfanýnýza aittir. Allah yardýmcýmýz olsun.
Din alanýnda reformu okurlarýmýza takdim edebilmek için,
reforma ait yazýlarý buraya aldýk. Diðer konulara ait yazýlarla da, kitaba
bir renk kattýk, süsledik, çeþitli misaller verdik. Ortaya zengin bir sofra,
ya da dilerseniz, bir çiçek bahçesi çýktý. Türkçeye uygun olmak þartýyla,
yazýlarý sadeleþtirdik ve kolaylaþtýrdýk.
Tarif bizden, hidayet yüce Allah'tandýr...
(Yazanlar: Kemal Usta, Þamil Agun, Þerif Onaran. Yardýmcý:
Metin Beynam. Kontrol: Hacý Ahmet Kayhan.)
Hacý Ahmet KAYHAN
Mayýs 1991
(Malatya'nýn Pötürge ilçesi Aktarlar Köyü,
Âli Ýsmail oðullarýndan Ali oðlu Hacý Ahmet Kayhan.)
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[Motif, s. 7]

Bismillahirrahmanirrahim.

1. ÝSLAM DÝNÝNDE REFORM OLABÝLÝR MÝ?
Dinin Mahiyeti
Din, Allahu Teâlâ tarafýndan vâz olunmuþ bir kanundur.
Ýnsanlara saadet yollarýný gösterir, onlarýn saadete eriþmelerine
rehberlik eder, yaradýlýþlarýndaki gaye ve hedefi, Allâh'a ne sûretle
ibadet yapýlacaðýný bildirir. Ýnsanlarý (kendi arzularýyla dini kabul eden
akýl sahiplerini) hayrolan iþlere sevk eder.
Bu ilâhi kanunu peygamberler vahiy suretiyle Cenabý Hak'tan
alarak insanlara teblið etmiþler ve söylemiþlerdir. Binâenaleyh din,
peygamberlerin ilâhi vahye dayalý bildirimleri olup onun gerçek
koruyucusu, Allahu Teâlâ'dýr. Peygamberler din ve þeriat vâz
edemezler. Onlarýn vazifeleri, sadece dini hükümleri teblið etmektir.
Onlara din ve þeriat kurucu denilmesi hakikat deðil, mecazdýr.

Tabii Din Namýyla Ortaya
Atýlan Esaslarýn Kýymeti
Son asýrlarda bazý filozoflar tarafýndan "Tabii din" namýyla
birtakým esaslar ve ilkeler ortaya konulmuþtur. Fransýz filozoflarýndan
Jan Jak Ruso (Jean Jacques Rousseau, 1712 - 1778), Ernest Renan
(1823 - 1892), Jül Simon (1814 - 1896) ve bunlarýn emsali birçok
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filozoflar, hýristiyanlýðýn almýþ olduðu hurafeli þeklin düþünen beyinleri
tatmin edemeyeceðini görerek, vicdanlarýn din ihtiyacýný, cemiyetin
ahenk ve düzenini temin için tabii din namýyla birtakým esaslar vâz
etmiþler ve insanlýðýn saadetini temin için böyle bir dinin lüzumuna
inanmýþlardýr.
Ancak bu esaslar, hiçbir zaman hakiki dinin ulvi mahiyetine
sahip olamazlar. Onlar nihayet birer felsefi meslekten baþka bir þey
deðildir. Esasen insanlar tarafýndan uydurulacak bir din, veyahut vücuda getirilecek bir felsefe sistemi, hiçbir zaman insanlýðýn hidayet ve
saadetini temine kâfi deðildir. Çünkü vahiy ve ilhama dayalý olmayan,
kökleri o ulvi kaynaða dayanmayan, oradan fýþkýrmayan bu gibi þeyler, insanlarýn ruhlarýnýn derinlerine nüfuz edemez, kalplere asla hâkim
olamaz. Muhtelif milletler içinde yetiþen en büyük düþünürlerin asýrlardan beri ilâhi dinlere sarýlmalarý ve onlarý kabul etmeleri, bu dinlerin
esas itibariyle ilâhi vahye dayalý olmasýnýn en açýk delillerindendir.
Binâenaleyh, ahlakýn en saðlam dayanaðý dindir. Din olmadýkça
fertlerde yüksek ahlak ve faziletten eser görülemez. Böyle fertlerden
teþekkül etmiþ olan bir toplumun intizam ve ahengi de olamaz. Dinin
yerini hiçbir þey tutmaz.

Beþeriyet Ýçin Dinin Lüzumu
Din, toplumun düzenleyicisi olmasý açýsýndan insanlýk için gerekli
bir kurumdur.
Bu kurum, ne kadar yüksek temellere, ne kadar derin
hikmetlere dayanýrsa, lüzumu da o nisbette artar. Alman filozofu
Þopenhavr (Schopenhauer, 1788 - 1860)'ýn pek güzel tasvir ettiði
üzere, hayat, hýrs ve arzudan ibarettir. Ýnsan da tabiatý bakýmýndan,
hýrs ve arzunun esiridir. Böyle olan insanlar arasýnda toplumsal hayatýn
teþekkülü, karþýlýklý güven ve sevginin tesis edilebilmesi için, ferdin
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ferdî arzularýna, nefsani ihtiraslarýna hâkim olmasý lâzýmdýr. Böyle
olmadýkça toplumsal bir hayat yaþayamaz, medeni olamaz. Yaratýlýþ
açýsýndan ihtiraslarýna bir sýnýr olmayan insanlar, bu ihtiraslarýný ýlýmlý
bir þekle sokacak bir zabýtaya muhtaçtýrlar ki, bu da dindir. Dinî
zabýta olmasaydý, insanlar arasýnda ahlaki ve hukuki zabýtalarýn
yerleþmesi imkânsýz olurdu.
Din, fertleri, mukaddes duygu ve alýþkanlýklarla birleþtirerek
hem milli vicdaný vücuda getiren bir etken, hem de toplumlarýn
yükselmesi ve geliþmesi için zorunlu bir kurumdur. Çünkü hak dini
ahlaki fazilettir, adaletin iliðidir.
Gerçekten, bugünkü felsefeye göre ahlak, hürriyetimizi güzel
kullanma ilmidir. Bu telakkiye göre de ahlak ilmi, vazife ilminden
ibaret oluyor. Vazife ise hayrýn iþlenmesi demektir ki, bunun
oluþmasýna fazilet deriz. Görülüyor ki, fazileti telkin edip onaylamak
açýsýndan, ahlak ile din birdir. Din, insanlarý birtakým görevlerle
yükümlü tutmak bakýmýndan insan hürriyetinin iyiye kullanýlma
usullerini tayin ettiði gibi, iyiyi emir, kötüyü yasak etmesi suretiyle de
fazileti telkin etmektedir. Ahlakýn herhangi bir toplum için lüzumunda
þüphe olmadýðýndan, gayesi ahlaki fazileti yerleþtirmek, hürriyetin iyiye
kullanýmýný temin etmekten ibaret olan dinin lüzumunu, bu suretle de
tahakkuk etmiþ oluyor demektir.
Din, insanlýk üzerinde çok kuvvetli, etkili bir hâkimdir. Çünkü
kaynaðý kudsidir. Bu itibarla cemiyetin ahengini korumak için, din
zaruri bir etkendir. Dini zabýta insandan hiçbir vakit ayrýlmayan, nerede
ve ne zamanda olursa, onu daima nezaret altýnda bulunduran bir
hâkimdir. Bu hâkim, vicdanlarda en tesirli bir etken olduðundan,
insaný gizli ve açýk her türlü fenâlýklardan alýkoyacaðý gibi, her nevi
iyiliklere de sevk eder.
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Din sayesinde, Ýlâhi Ýlmin gizli ve aþikâr her þeyle ilgili olduðunu
bilen insanda, kuvvetli bir irade hasýl olur. Böyle kuvvetli bir irade ve
onur sahibi olan dindar fertlerden oluþan toplumlarda, sürekli bir
nizam ve ahenk bulunur.
Bilim felsefesi uzmanlarýndan Aleksi Bertrand, "Ýtikat sahibi
kimselerde mevcut olan iman, ahlak için pek kýymetli bir dayanaktýr
ve bu nokta, asla þüphe edilecek bir nokta deðildir. Dini ahlakýn ayný
zamanda bir ahlak felsefesi olduðunda da þüphe yoktur" ifadesiyle,
bu hakikati itiraf etmektedir.
Beþeriyet için dini ahlakýn önem ve lüzumu pek büyüktür. Bir
millet için ahlakýn çöküþü kadar müthiþ bir felaket yoktur. Ýngiliz
filozoflarýndan meþhur Herbert Spenser'in "Ahlaki emirler, mukaddes
olduklarý beyan olunan kaynaklarýnda sahip olmalarý lâzýmgelen
hüküm ve kuvveti bugün kaybediyorlar. Dini ahlakýn bu suretle çöküp
yok olmaya yüz tutmasý kadar müthiþ pek az felaket vardýr" yolundaki
yakýnmasý, ne kadar haklýdýr!.. Hulasa Din, her türlü ahlaki faziletin,
hem kaynaðý, hem de yaptýrým gücüdür.Ahlak yasalarýnýn geçerliliðinin
saðlanmasý, ahenginin korunmasý için yaptýrým gücü, ancak kudsi bir
esasa dayalý olan dindir.
Dinsizliðin toplumsal neticelerini nazarý itibara almak da, insaný
dinin gereðini itirafa mecbur eder. Dinsizlik evvela ahlak, sonra hukuk
fikirlerinin kaybedilmesi sonucunu doðurmaktadýr. Çünkü, din
olmadýðý takdirde ahlak için bir yaptýrým gücü kalmadýðýndan, dinsizlik
her türlü kötülüðün yayýlma ve geniþlemesine ve neticede ahlak fikrinin
kaybý, toplumun çözülme ve tükenmesine sebep olur. Dinsizlik, ayný
zamanda hukuk fikrini de yýkar.
Dinsizlik, toplumlarýn da yýkýlmasýný gerektirir. Çünkü toplum
fertleri arasýnda ahlaki uyum, ancak cemiyeti teþkil eden fertlerin
itikat ve duygularýnýn ortak olmasýyla hasýl olur. Din ortadan kalkýnca,
tabiatiyle bu uyum da son bulur.
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Dinin, toplum hayatýnýn zorunluluklarýndan olduðu ve insanlarýn
dinsiz olarak bir toplum halinde yaþayamadýklarý, Fransýz Devrimi
hengâmesinde görülen durumlar ve oluþumlarla, kesinlikle ortaya
çýkmýþtýr. Hýristiyanlýða giydirilen hurafeli þekil, sonraki yüzyýllarda
bilimsel zihinleri tatmin edememeye baþlayýnca, vicdanlarýn din
ihtiyacýný, cemiyetlerin ahenk ve düzenini temin için, bazý düþünürler
tarafýndan Tabiî Dîn nâmýyla bir din vâzýna kalkýþýlmýþ olmasý, insan
toplumlarýnýn dinsiz kalamamasýndan ve dinin, toplumsal hayatýn
zorunluluklarýndan olmasýndan kaynaklanmýþtýr. Gerçekten, din
fikrinin kalktýðý gün, insan toplumlarýnýn iflas ederek amansýz ve akýbeti
meçhul bir anarþiye sürükleneceðinde þüphe yoktur. Din, gerek
fertlerin, gerek ailenin ve gerekse cemiyetin saadeti açýsýndan, insanlýk
için en vazgeçilmez ve en lüzumlu bir toplumsal kurumdur.

Vicdan, Dinin Yerini Tutabilir mi?
Bazý filozoflar vicdanýn din makamýna kaim olabileceðini
söylemiþlerse de, bu doðru deðildir. Evet, insanlarda doðuþtan bir
istidat vardýr. Ýyiyi kötüden, hayrý þerden ayýrt etmek, insanda fýtrîdir.
Fakat vicdan dediðimiz bu istidat, eðitim ve öðretim ile olgunlaþacaðý
gibi, kötü alýþkanlýklarla, fenâ muhitlerin kötü telkinleriyle körleþeceði
ve hatta büsbütün yok olabileceði de þüphe götürmez bir hakikattir.
Bu fýtri istidadýn herkeste ayný derecede tecelli etmemesi, buna en
büyük delil deðil midir? Ufak bir þefkatsizlikten, ufak bir suçtan üzülen
insanlarla, ebeveynini boðazlayan ve hatta evlatlarýný diri diri mezara
gömmüþ olan insanlarýn hâline ne diyeceðiz? Evet, dünyada öyle
caniler görülüyor ki, kendilerinde hasýl olan kötü alýþkanlýklar
neticesinde, vicdan denilen his büsbütün sönüp gitmiþtir. Jan Jak
Ruso'nun þu sözleri ne kadar mühimdir: "Vicdan, bir Ýlâhî ve yanýlmaz
yol göstericidir... Fakat bu rehberin mevcut olmasý kâfi deðildir, bunu
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tanýyabilmek ve takip eylemek lâzýmdýr. Bu rehber her kalbe karþý
durumu bildirdiði halde, onu iþitenler neden bu kadar az bulunuyorlar?
Çünkü, bize o, tabiat diliyle söylüyor. Halbuki, bu lisaný bize her þey
unutturuyor."
Ýyi vicdana sahip olabilmek için iyi bir din terbiyesi almýþ,
ahlaken çok yükselmiþ, terbiyeli muhitlerde yaþamýþ olmak lâzýmdýr.
Binâenaleyh, yalnýz baþýna vicdan, insana ne yaratýlýþ gayesini bildirir,
ne gideceði yolu gösterebilir, ne de hayýr ve þerri ayýrt edebilir. Ayný
zamanda hak ve vazifenin, hayýr ve faziletin kâfi derecede ne ölçüsü,
ne de doðrulayýcý kuvveti olamaz. Vicdan, sapkýnlýða düþmemek ve
yolunu þaþýrmamak için kendisine yol gösterecek bir rehbere
muhtaçtýr ki, o da Ýlâhî Vahiy'dir; Din'dir.
Hakiki bir din terbiyesi almýþ, bu terbiyeden az çok istifade
etmiþ insanlarýn vicdanlarýdýr ki, kendilerini tamamen fenâlýktan
alýkoyarak fazilet yoluna sevk edebilir.

Din Beþeriyetle Doðmuþ ve
Onunla Devam Edecektir
Tarihin ve insanlýk durumunun incelenmesi açýk bir surette
gösteriyor ki, din fikri, insanla beraber doðmuþtur. Çünkü, tarihi
asýrlarýn hiçbirisinde bundan haberi olmayan bir millete tesadüf
edilemiyor. Nerede insan varsa, orada bir çeþit iman ve ibadet mevcut
olduðu, incelemelerle anlaþýlmýþtýr. Hatta tarihten evvelki zamanlarda
yaþamýþ olanlarda bile din fikrinin, dini hislerin varlýðý inkâr olunamaz
bir hakikat olmuþtur.
Bundan da anlaþýlýyor ki, din, insanlýðýn gereklerindendir.
Beþeriyet yaþadýkça din de ebediyen yaþayacak, fikrin, idrakin,
düþünce ve anlayýþlarýn yükselmesiyle din fikri, daha ziyade ve daha
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esaslý bir þekilde kuvvet bulacaktýr. Ýngilizlerin büyük filozoflarýndan
Herbert Spencer (H. Spencer, 1820 – 1903) gibi doða yasalarýný
tetkik edip kavramýþ olan filozoflarýn: "Ýlmin ilerlemesi daha açýk bir
surette ispat ediyor ki, hakikatini anlamadýðýmýz ve anlayamayacaðýmýz bir Mutlak Vücud vardýr. Evvelini ve sonunu tasavvur
edemediðimiz bu ebedi kudret, her yerde tecelli ediyor ve her þey
ondan zuhura geliyor" demeleri de, bunu doðrular.
Filozof Sabatier diyor ki: "Dinler, gayet kuvvetli bir aðaç gibi,
insanlýðýn geçirdiði inkýlaplarýn hepsinde hayatýný korumuþ ve
koruyacaktýr. Gerçekten, bu aðacýn meydanda olan saçaklarý binlerce
defa kesilmiþtir; lâkin esas kök, daima dallar yetiþtirmekten asla geri
kalmýyor. Zaman geçmekle onun kaynaðý kurumak þöyle dursun,
tersine felsefi fikirler ve hayatýn acý tecrübeleri gibi iki etkenin tesiri
altýnda, o menbaýn gittikçe derinleþtiðini, geniþlediðini görmekteyiz.
Binâenaleyh, insani hayat diyanetle baþlamýþ olduðu gibi, diyanetle
kuvvet bulacak; diyanetle nihayetlenecektir."
Büyük filozoflarýn bu yoldaki þahitlikleri de ispat eder ki; din
fikri, insanlýðýn zorunlu ihtiyaçlarýndandýr. Beþeriyet yaþadýkça, din
de daha saðlam bir surette devam edecektir.

Dinin Kaynaðý Nedir? Aklýn Vazifesi
Ýnsanlýkla beraber doðmuþ olan din, insanlarýn sonradan icat
ettikleri bir þey deðildir. Din hissi, esasen insanýn yaradýlýþýnda mevcut
bir hakikattir. Ýradesi, bütün mevcudat üzerine hâkim bir Allah'ýn
varlýðýný, hayýr ile þerrin, fazilet ile reziletin ayrý ayrý þeyler olduðunu
anlamak ve tasdik etmek, insana mahsus ruhi ve fýtri bir özelliktir.
Ýnsan doðarken bununla beraber doðmuþtur. Bu açýdan diyebiliriz
ki, dinin kaynaðý insanýn yaratýlýþýdýr. Aklý selimdir. Ancak, insanlarda
fýtraten mevcut olan bu fikir ve akide, Ýlâhi Vahye mazhar olan
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peygamberler tarafýndan takviye olunmuþ, bu peygamberlerin Ýlâhi
Vahye dayalý tebligatý, insanlarýn yolunu aydýnlatmýþ ve bu mürþitlere
tâbi olanlar hidayeti bulmuþlar, bunlarýn gösterdiði yolu býrakanlar
da sapkýnlýða düþmüþler, nereye gideceklerini þaþýrýp kalmýþlardýr.
Binâenaleyh Ýslam inancýna göre dinin kaynaðý, "Vahiy ve
Nübüvvet"dir. Vahiy ve peygamberlik ise bir hakikattir; tarihen sabit
bir þeydir. Ancak vahiy ve nübüvvet olmasaydý, insanýn aklý seliminin,
din ve þeriatý idrak edip edemeyeceði üzerinde birkaç mezhep vardýr.
Mûtezile'ye göre akýl, dini esaslarý kat'i surette anlayabilirdi.
Eþ'ariyye'ye göre akýl, yalnýz ilâhi kitaplarý anlamaya bir alettir.
Binâenaleyh, vahiy ve nübüvvet olmaksýzýn, akýl, din ve þeriatý
anlayamaz. Hanefilere göre, akýl, Allah'ýn varlýðýný ve diðer Ýlâhi
kemalleri idrak edebilir. Ýnceleme ve çýkartým ile bunu anlamak, insan
aklýnýn özelliklerindendir. Onun için bununla yükümlüdür. Fakat
bundan baþka dini ve þer'i hükümleri anlamak, Ýlâhi hitaba muhtaçtýr.
Kýsacasý: Dinin akla uygun ve insan yaratýlýþýnda mevcut olduðunda
bütün Ýslam mezhepleri müttefiktir. Ýhtilaf ettikleri nokta, akýl ve fýtratýn
müstakil birer kaynaðý olup olmadýðýdýr.
Dinin beþerde fýtrî olmasý, bugün dinlerin felsefi tetkikleriyle
de sabit bir hakikattýr. Dinler tarihi yazarlarýndan Maks Müller (Max
Müller, 1823 – 1900) de derin ve esaslý bir tetkik neticesinde dinin,
insan ruhunda fýtrî bir özellik olduðunu ispat etmiþtir. Dinler Tarihi
âlimlerinden Benjamin Konstant'ýn þu sözleri de, derin bir hakikati
ifade etmektedir: "Din, insanlýk tarihinde en fazla hâkim olmuþ bir
etkendir. Dini hayat, tabiatýmýzýn ezeli bir vasfý ve ondan ayrýlmayan
bir özelliktir. Ýnsanýn mahiyeti düþünülünce, zihne derhal bir de din
fikrinin gelmemesi mümkün deðildir." Binâenaleyh; "Din"i, korku ve
ümit veyahut herhangi bir vasýta ile sonradan arýz olmuþ bir þey gibi
göstermek, delaletten, sapýklýktan baþka bir þey deðildir. Evet, Volter
(Voltaire) ve emsalinin ileri sürdükleri bu fikri kabul etmek; cemiyetin
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bekaasýna hizmet eden ahlaký, hukuk ve toplum kurallarýný doðurmuþ
olan dinlerin, bir vehim ve hayale dayalý; ve baþlangýçtan bugüne
kadar geçmiþ olan bütün insanlýðýn da aldanmýþ ve aldatýlmýþ bir sürü
saf varlýklar olduklarýný kabul etmek demektir. Bu ise insanlýk tarihine
karþý fikri bir sapkýnlýktýr. Hakikat þudur: Aldanmýþ veya aldatýlmýþ
olanlar, beþeriyet deðil, belki insanlýk tarihini daimi bir aldanma
þeklinde göstermek isteyen Volter ve emsali gibi kötü niyetli
sapkýnlardýr.

Bir Dinin Tabii Olabilmesi Ýçin
Aranýlacak Þartlar:
Müslümanlýk tabii bir dindir. Bazý düþünürlerin lüzumuna
inandýklarý Tabii Din, Müslümanlýktan baþka bir þey olamaz. Çünkü
bir dinin tabii ve evrensel olabilmesi için, onun itikadi, ahlaki ve
toplumsal hükümlerinde yaradýlýþ ve tabiatla çatýþacak hiçbir þeyin
bulunmamasý lâzýmdýr. Ayný zamanda bütün milletlere gönderilmiþ olan
dinleri ve kitaplarý da tasdik etmeli ve asrýn bütün ihtiyaçlarýný
karþýlayabilmelidir. Halbuki, inceden inceye tetkik edilirse, görülüyor
ki, semavi dinler içinde bu þartlarý toplamýþ olan ancak Ýslam Dini'dir.
Ýslâm'ýn itikadî hükümleri içinde, aklýn ve tabiatýn hükümlerini
deðiþtirecek hiçbir þey yoktur. Onun itikadý, harikalar üzerine deðil,
akýl ve apaçýklýk üzerine kurulmuþtur. Pozitif ilimlerle, asri fikirlerle
asla çeliþmiyor ve çatýþmýyor.
Ýslam'ýn ahlak esaslarý, en salim ve en geliþmiþ bir felsefeye
meydan okuyacak kadar saðlam ve yüksektir. Diðer hükümleri de
böyledir. Ýslam'da aklýn, ilim ve hikmetin çok yüksek bir mevkii vardýr.
Hürriyet ve hukukta eþitlik esaslarýný, en saðlam bir surette tespit
etmiþtir. Efsane ve hurafelere, evham ve kuruntulara inanmaktan men
eder. Hayata düzen, fikre yükseklik verir. Bütün hükümleri, kolaylýk
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üzerine kurulmuþtur. Ýslam'ýn en büyük düþmaný cehalet, hurafeler,
istibdat, baský, zulüm ve haksýzlýktýr.
Ýslam, daima adaleti, ilim, irfan ve hüner sahibi olmayý emreder.
Ýþte böyle en yüksek ve insani hükümleri taþýdýðý içindir ki, tabii ve
umumi (genel) din, ancak Müslümanlýk'týr diyoruz.
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2.

ÝNSAN VE ÝMAN

"Ýnsan iman etmesi için yaratýlmýþtýr. Onu inançsýzlýða yönelttiniz
mi, suyu tersine akýtýrsýnýz. Toplumlar, fertlerin vicdan ahengi
dengeleriyle kurulur ve yürür. Onlarýn vicdan ahengindeki ortak
cereyan, inançtýr." Bu söz, inançsýz toplumlarýn da daðýlýp parçalanmalarýnýn kaçýnýlmazlýðýný belirterek, inancýn önemini vurgulamaktadýr.
Ýnsanoðluna Allah'ýn istek ve iradesi içinde, halký yönetmek ve
yönlendirmek amacýyla ne zaman bir peygamber gönderilse, insan
mesajýn öz deðerine bakýp onu kabul edeceðine, Allah'ýn elçilerinden
olaðanüstü deliller, mucizeler istemiþtir. Bu, insanoðlunun imana,
inanca ulaþmada ne denli zor geçitlerden geçeceðini, doðru yolu
bulmada nefsiyle giriþeceði mücadelenin önemini ortaya koymaktadýr.
Oysa peygamberlere Allah tarafýndan bir güvenname olarak verilen
olaðanüstü olaylar, alametler, harikalar, mucizeler, Allah'ýn kendisi
tarafýndan yapýlmaktadýr. Ýnsanoðlu bu ince noktayý hatýrlayarak,
peygamberlerin de Allah'ýn kulu olduklarýný ve Allah Resûlü'nün "En
büyük derece, Allah'a kulluk derecesi'dir," diye buyurduklarýný
unutmamasý gerekir. Böylece Allah'a, kitaplarýna, resûllerine iman
konusunda hiçbir tereddüde düþmeden inanmanýn mutluluðuna ermesi
gerekmektedir. Allah'ýn varlýðýna, birliðine inanan her insan, son Ýlâhi
Kitab'a, Kur'an'a ve son Peygamber olan Resûlullah'a kayýtsýz þartsýz
inanýr. "Onlara yetmez mi, biz sana (Ey Muhammed) indirmiþ
bulunuyoruz ki, sürekli onlara okunup duruyor. Mutlaka onda bir
rahmet ve hikmet var, iman edecek bir kavim için" (29:51) ayeti
kerimesinde belirtildiði gibi, imanýn eksiksiz olarak kazanýlmasý için,
Allah'ýn son mesajý olan Kur'aný Kerim'in iyi anlaþýlmasý, iyi
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öðrenilmesi, onun hükümlerinin noksansýz ve doðru olarak
uygulanmasý gerekir. Zariyat suresinin 56. ayetinde belirtildiði gibi,
"Ýnsanýn yaratýlmasýnýn hikmeti, Allah'ý tanýyýp ona ibadet ve kulluk
etmektir." Ýnsana evrende yücelik kazandýran, Allah inancý ve Allah
sevgisidir. Bu ise en üstün yanýmýzdýr. Ýnsana bu kutsal yanýný öðreten,
onu bütün çýkmazlardan çýkartan, insaný en deðerli yaratýk haline
getiren de, Resûlullah Efendimiz'dir.
Allah'ýn sanatýný, insan oluþumuzun üstünlüðüne yakýþaný derin
bir duyarlýlýkla seyreder, her an ona þükrederiz. Bütün evrenlerin en
üstün yaratýlmýþý olan Resûlullah Efendimizin, bu son Ýslam
Peygamberinin en büyük mucizesi olan Kur'aný Kerim'in yolunda ve
Peygamber Efendimizin sünneti seniyelerinin ýþýðýnda, akýlcý, bilimsel
ve tam bir imanla, müslüman oluþumuzun þükrünü yaþarýz.
Yalnýz Ýslam âlemi deðil, hýristiyan, putperest, ateistlerden de
birçok düþünür, âlim, bilim adamlarýnýn, Allah'ýn varlýðý, birliði,
Resûlullah'ýn büyüklüðü, Kur'aný Kerim'in eriþilmez üstünlüðü
hakkýnda pek çok araþtýrma, inceleme ve düþünceleri vardýr.
Bunlardan çok sýnýrlý bir parçasý özetlenerek aþaðýya alýnmýþtýr. Tam
bir imana eriþememiþ, Ýslam'ýn yüceliðini daha anlayamamýþ kalplere
belki bir uyarý olur. Hidayet Allah'tandýr.
Kant: Görülen her varlýk, görünmeyen yaratýcýnýn gölgesidir.
Ýnsanlar gerçeði görmek zorundadýr. Fakat Allah'a imanda zaaf
gösteriyoruz. Týpký güvercinin uçmak için, onu uçuran havayý itmesi
gibi.
Oscar Wilde: Uzun yýllar inkârcý tutumundan bunalýmlara
girmiþ, ölmeden önce bir dostuna yazdýðý mektupta þöyle demiþtir:
"Þimdi çok mutluyum... Tanrý'ya inanýyorum. Meðer O'nu fikir
bunalýmlarý içinde tartýþmak ne cinnetmiþ, ve O'na inanmak, teslim
olmak ne güzelmiþ..."
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Dr. A.H. Cronin: Kâinatý, onun sýrlarýný, nizamýný, inceliklerini,
büyüklüðünü, parlaklýðýný düþündüðümüz zaman, elbette yaratýcý bir
Ýlâh da düþünmemiz gerekir. Âleme bak ve araþtýr. Hayatýn seyrini
ara. Kapalý bir muamma ve derin bir sýrla karþýlaþacaksýn. Bunun
yokluktan çýkmasý mümkün deðildir. Çünkü, yoktan bir þey çýkmaz.
Sir James Jeans: Büyük bir astronomdur. O da þöyle diyor:
"Yýldýzlarýn nizamýný, tesadüfün kurmasýna imkân yoktur."
Abraham Lincoln: Göðe bakýp da kâinatýn azametini
gördükten sonra, Allah'a inanmayana hayret ederim...
Laplace: Güneþ sistemindeki gök cisimlerini, bunlarýn
kesafetini, çaplarýný, yörüngelerini koyan, gezegenlerin güneþ
etrafýnda, uydularýnýn da gezegenler etrafýnda dönüþ zamanlarýný
sýnýrlayan kudret, Allah'ýn istemesine baðlý kudret, devamlý bir düzendir
ki, bunun rastlantýya baðlý olmasý imkânsýzdýr. Allah'ýn varlýðý, kesin
ve tartýþmasýzdýr.
Prof. Finkelstein: Büyük bir fizyologdur. Der ki: "Zekâ,
kendini idrak edemez. Son noktasýndaki idraki de idrak edecek bir
zekâ lâzým. Ancak bizden üstün evren zekâsý bu sýrrý çözebilir.
Zekâdan üstün bir kuvvet, Tanrý'nýn kendisidir."
Einstein: Sonsuz boyutlarý bilmedikçe, Tanrý görünmez ve
bilinmez. Ancak o vardýr. Ve insanlarý evrende bir görevle yaratmýþtýr.
Dirac: Evren çok üstün bir matematik nizam içindedir. Bu
nizam, yaratýcýnýn üstün bilincinde þekillenir.
Edison: Hiçbir keþif, otun topraðý yarýp çýkmasý kadar üstün
olamaz. Zira otu Allah yaratmýþtýr.
Schwartz: Allah, evrenin her zerresinde gizli, kendinden
kaçýlmayan bir ahengin ruhudur...
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Fermi: Nükleer matematikçidir. Allah'ýn atom matematiðine
hayran olmuþ, nükleer matematiði kurmuþtur. Diyor ki: Gerçek bir
bilinmezi çözmek için, onun bilinçle kurulduðundan yola çýkarak,
mantýk silsilesini kurarak, çözüme gidilebilir. Bu da tek yaratýcý Allah'ýn
varlýðýnýn kanýtýdýr.
Heisenberg: Bilinmeyen nükleer bilinç, tüm fizik problemlerini
çözdürüyor. Bu güç de yalnýz Allah'týr.
Broglie: Evrenin yaratýcýsý olan Allah, Kuant'ý seçti.
Sokrat: Gözlerin en yüksek noktada evreni seyrettiðini,
yaratýlýþtaki hikmeti görmüyor musun? Büyük Yaratýcý, her hadisede
sanat ve intizamý ile kendini haykýrýyor. O olmasaydý, aðýz, besinlerin
çýkýþ noktasýna yakýn olurdu. Ben görünmeyen mutlak yaratýcýya
inanýyorum...
Daha binlerce bilim adamý, düþünür, kâþif, alim, yazar, devlet
adamý vb. kiþiler de Allah'ýn varlýðý, birliði üzerinde tartýþmasýz bir
inanç sahibidirler. Ne var ki sýradan bilim adamlarýnýn bazýlarý da,
yarý aydýnlardan inançsýzlarla el birliði ederek, Allah'ý inkâr etmeyi
bir üstünlük sayarak, inananlarý ibadetlerinden dolayý suçlayarak
sapýtmýþlarýn öncüleri olmaktadýrlar. Bizim dileðimiz, Allah'ýn izni ile
onlarýn da doðru yolu bularak, hem kendilerinin, hem de çevrelerinin
aydýnlýða, mutluluða, huzura ve Allah'ýn ilmine ulaþmalarýdýr.
Resûlullah Efendimiz ve Kur'an-ý Kerim hakkýnda Hýristiyan
âleminin önde gelen düþünür, bilim adamý, tarihçi, fizikçi ve matematikçilerinden bazýlarý da þöyle demektedirler:
Geçen yüzyýlýn en büyük düþünürlerinden olan Gibbon, Roma
Ýmparatorluðu'nun Gerileyiþi ve Düþüþü adlý eserinde der ki:
"Muhammed'in getirmiþ olduðu yeni inanç, belirsizliðin þüpheciliðinden
arýnmýþ ve Kur'an da Allah'ýn birliðine muhteþem bir tanýktýr." Bu
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açýklamalarý ile hem Resûlullah'ý, hem de onun mucizesi olan Kur'aný
onaylamýþtýr. Gene geçen yüzyýlýn en büyük düþünürlerinden olan
Thomas Carlyle ise, Kahramanlar ve Kahramanperestlik adlý
kitabýnda, "Peygamber Olarak Kahraman" adlý bölümde Resûlullah
hakkýnda þöyle der: "Böyle bir kiþinin sözleri, doðanýn kendi
yüreðinden dolaysýz gelen bir sestir. Ýnsanlar her þeyden daha fazla
ona kulak vermelidir. Diðer bütün þeyler, onun karþýsýnda boþ sözdür.
Baþka bir deyimle Muhammed'in konuþtuklarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda,
o sözler boþ, anlamsýz, gerçek dýþý ve saçmalýklardýr." Kur'an'a ve
Muhammed'e gönül veren bu büyük düþünür, Kilise'nin baský ve
teröründen dolayý bir Anglikan hýristiyaný gibi gömüldü. Büyük bir
hýristiyan misyoneri olan Rev. R. Bosworth Smith ise, Muhammed
ve Muhammedizm adlý kitabýnda, Kur'an-ý Kerim ve Hz.
Muhammed hakkýnda müspet yönde tanýklýk etmek zorunda kalýr.
Der ki: "Muhammed öðrenim görmemiþtir. Okumayý ve yazmayý bile
doðru dürüst bilmez. Buna raðmen O öyle bir kitabýn yazarýdýr ki,
yasalarýn þifresidir. Ortak dualarýn tek kitabýdýr. Bir rehber ve insanlýða
yol göstericidir. Bütün bu özellikler, bu kitapta yazýlýdýr. Günümüzde
yaþayan tüm insanlarýn altýda biri tarafýndan, usul ve üslup sadeliðinin
bir mucizesi olarak hürmet ve saygýnlýkla kabul edilir. O,
Muhammed'in mucizesidir. Ve Allah'ýn O'na verdiði gerçek ve büyük
bir mucizedir." Böylece Ýslamý, Ýslamiyeti nasýl gördüðünü de açýklamýþ
olmaktadýr.
Ünlü yazar ve tarihçi Fransýz Lamartine de, Türklerin Tarihi
adlý eserinde, Peygamber Efendimiz için beðenilerini þu sözlerle
özetlemektedir: "Filozof, hatip, peygamber, kanun koyucu, savaþçý,
fikirlerin fatihi, akla uygun inançlarýn, soyut dinlerin yenileyicisi, yirmi
dünyevi ve bir kutsi imparatorluðun kurucusu; iþte Muhammed,
budur. Bütün örnek ve modelleri katarak, insanýn büyüklüðü onunla
ölçülebilir. Ondan daha büyük insan yoktur. Muhammed, gerçekten
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en büyüktür. Bu, her türlü tartýþmanýn kesin olarak üstündedir."
Böylece Resûlullah'ýn yüceliðini dünyaya ilan etmiþtir. Ne yazýk ki, o
da Kilise'nin terörüne boyun eðmiþtir.
Ýslamiyetin adaletini ortaya koyan, yeryüzü dinler tarihi
araþtýrmacýsý, pedagog ve sosyolog olan John Davenport ise, Hz.
Muhammed ve Kur'an-ý Kerim adlý eserinde diyor ki: "Müslümanlýk,
hiçbir zaman herhangi bir dinin esaslarýna müdahale etmemiþ, hiçbir
vakit de bizdeki gibi bir Engizisyon kurmamýþtýr. Asla kimsenin dinini
deðiþtirmeyi de hedef tutmamýþtýr. Müslümanlýk kendini dünyaya
takdim etmiþ, ama kimseyi zorla din deðiþtirmeye, mahkemelerde
yargýlamaya ve engizisyon iþkencelerine layýk görmemiþtir. Bu yüzden
ve diðer bilimsel geliþmeler yönünden de Avrupa, müslümanlara çok
þey borçludur. 'Ýnsanlar eþittir' fikrini getiren müslümanlýðýn uyarýsý ile
ve Haçlý seferleri sýrasýnda yýkabildiðimiz derebeylikler, aristokratlarýn
zulmü ve bunlarýn üzerine kurabildiðimiz hürriyetimiz bir yana, þu
gerçeði de hiçbir Batýlý unutmamalýdýr: Batýda cehalet, karanlýk hüküm
sürerken, Ýslam'ýn düþünür, âlim ve bilginlerinden yararlanarak, ilmin
en önemli dallarýnda, fende, matematikte, týpta ve hatta astronomide
kazandýðýmýz bilgileri, Ýslam bilginlerinden elde ettik. Ýbni Sina, Ýbn
Rüþd, Ýbni Baytar, Ali Kuþçu, Farabi ve birçoklarý gibi. Bu bilginler
eserleriyle Batý'ya yön vermiþ, ýþýk tutmuþtur. Hz. Muhammed'in "Þan
ve þeref servette deðil, irfandadýr" anlamýndaki sözleri de Ýslam
âlimlerini, düþünürlerini, dünyanýn her yanýnda ilim ve irfan araþtýrmaya
yöneltmiþtir."
Amerikalý psikanalist Jules Masserman, Time dergisinin 15
Temmuz 1974 tarihli sayýsýnýn özel köþesinde "Liderler Nerede"
baþlýklý yazýsýnýn içinde, tarihi þahsiyetleri incelemiþ ve þu sonuca
varmýþtýr: "Bütün zamanlarýn en büyük lideri, Hz. Muhammed idi."
Bir yahudi olarak, kendi peygamberi Hz. Musa'yý ikinci sýraya
koymuþtur. Bu ise çok dikkat çekicidir. Gene Amerikalý astronom,
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tarihçi ve matematikçi olan Michael H. Hart, 572 sayfalýk Tarihte
En Büyük Yüz Kiþi adlý kitabýnda, birinci sýraya Hz. Muhammed'i
layýk görerek, kendi kurtarýcýsý olan Hz. Ýsa'yý üçüncü sýraya
koymuþtur.
Demek oluyor ki, aklýn yolu birdir. Kur'aný Kerim, Allah
kelamýdýr. Resûlullah,Allah'ýn son elçisi ve Kur'an, onunAllah katýndan
vahiy yoluyla indirilmiþ mucizesidir. Ýslam, son ve gerçek dindir.
Akýlcýdýr, bilimseldir, her türlü zannýn ötesindedir. Bizim yapacaðýmýz
þey ise, bir elimizde Kur'an, diðer elimizde mantýk, Resûlullah'ýn
sünneti seniyelerinin ýþýðýnda inanmayanlarý, sapýklýk ve dalalet içinde
olanlarý Ýslam'a çaðýrmaktýr. Þu ayeti kerimenin emrince: "Herkesi
hikmet ve bilgelikle Rabbinin yoluna çaðýr" (16:125). Çünkü yüce
Allah buyuruyor ki: "Biz seni hidayet ve hak dini ile gönderdik. Onu
bütün dinlerin üzerine çýkarasýn diye. Müþrikler onu istemese de."
(61:9)
Allah'ýn rahmeti ve bereketi hepimize olsun... Amin.
Dedeniz
AHMET KAYHAN

Dikkat edilirse, yukarýda zikredilen bilim adamlarý ve
düþünürler, "Reform'a cevap vermiþ olmaktadýrlar.
Bize düþen, aklý selim ve hoþgörü ile bütün insanlýða hizmet
etmektir.
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3.

DUALARIMIZ

Dualarýmýz Niçin Kabul Olunmuyor?
Yüce Rabbimiz, ayeti kerimesinde, "Bana dua edin, size icabet
edeyim" buyurmaktadýr. Fakat birçok duamýzýn kabul edilmediði de
bir gerçektir. Bunun sebebini büyük veli Ýbrahim Ethem
Hazretleri'nden sorduklarýnda, þöyle cevap vermiþtir:
– Kalbiniz on þeyden ölmüþtür:
1)

Allah'ý tanýrsýnýz ama, hakkýný edâ etmezsiniz.

2)

Allah'ýn kitabýný okudunuz ama, onunla amel etmediniz.

3)

Ýblis'in düþmanlýðýný iddia edersiniz ama, ona tabi olursunuz.

4)

Resûlullah'ýn sevgisini iddia edersiniz ama, onun izini
ve sünnetini terk etmiþsiniz.

5)

Cennetin sevgisini iddia edersiniz ama, onun için amel
etmezsiniz.

6)

Ateþten korkuyoruz, dersiniz ama, günahlardan çekinmiyorsunuz.

7)

Ýnanýrsýnýz ki, ölüm haktýr ama, ona karþý tedbir almýyorsunuz.

8)

Baþkalarýnýn ayýplarý ile meþgul olursunuz ama, kendi
ayýplarýnýzý terk etmezsiniz.

9)

Allah'ýn verdiði rýzký yiyorsunuz ama, Allah'a þükür
etmezsiniz.

10) Ölülerinizi gömersiniz, ama onlardan ibret almazsýnýz.
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Dualarýmýzýn Kabulü Ýçin:
– Besmele ile baþlayýnýz.
– Baþlarken ve bitirirken Yüce Rabbimize hamdü senada bulununuz.
– Resûlullah'a salavat getiriniz.
– Çokça tövbe ediniz.
– Saygý, sevgi, ümit ve korku ile dua ediniz.
– Kul haklarýný ödeyiniz.
– Dualarýmýz genel olmalý.
– Kalp katýlýðý olmamalý.
– Beddua etmemeliyiz.

Þefkat ve merhamette güneþ gibi ol.
Baþkalarýnýn kusurunu örtmekte gece gibi ol.
Sehavet ve cömertlikte akarsu gibi ol.
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
Tevazu ve mahviyette toprak gibi ol.
Olduðun gibi görün, göründüðün gibi ol.
Hz. Mevlana (Lokman Hekim)

25

Gerçek âþýk olan kiþi

Daðlar nice yüksek ise

Ýçer aðuyu nûþ eder

Yol, onun üstünden aþar

Topuða çýkmayan çaylar

Derviþ Yunus yolsuzlara

Deniz ile savaþ eder

Yol gösterir hem hoþ eder.
Yunus Emre

Dua
Yaratan Yüce Rabbimiz, sana hamdü senalar olsun.
Allahümme Salli alâ Seyyidina Muhammedin ve Alâ Ali Seyyidina
Muhammed ve Sellim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Allah'ým, lütfet ki gittiðimiz her yere barýþ götürelim. Bölücü
deðil, baðdaþtýrýcý, birleþtirici olabilelim. Nefret olan yere sevgi,
yaralanma olan yere affedicilik, kuþku olan yere inanç, ümitsizlik
olan yere ümit, karanlýk olan yere aydýnlýk ve üzüntü olan yere sevinç
saçýcý olmayý, bize lütfet Ya Rabbi.
Kusurlarý gören deðil, kusurlarý örtenlerden; teselli arayanlardan deðil, teselli edenlerden; anlayýþ bekleyenlerden deðil, anlayýþ
gösterenlerden, yalnýz sevilmeyi isteyenlerden deðil, sevenlerden
olmamýza yardým et.
Yaðmur gibi hiçbir þey ayýrt etmeyip, aktýðý her yere canlýlýk
bahþedenlerden; güneþ gibi hiçbir þey ayýrt etmeyip, ýþýðýyla tüm
varlýklarý aydýnlatanlardan; toprak gibi, her þey üstüne bastýðý halde,
hiçbir þeyini esirgemeyip nimetlerini herkese verenlerden olmayý bize
lütfet. (Ki bu, Rahman sýfatýna aittir.)
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Alan deðil, veren ellerin, affedici olduðu için affedilenlerin, Hak
ile doðan, Hak ile yaþayan ve Hak ile ölenlerin ve sonsuz yaþamda
yeniden doðanlarýn safýna katýlmayý bize nasip eyle. Amin.
* * *
Allah'ým, Hz. Muhammed (SAV) ve O'nun hanedan ve
yâranýna olan Selamýn, yarattýklarýn sayýsýnca, hoþnutluðun nisbetinde,
arþýn aðýrlýðýnca, kelimelerin mürekkebi miktarýnca olsun.
Allah'ým, bizi sana tevekkül edip gönül baðlayanlardan eyle.
Bizler fakir kullarýz, sen bizi zengin kýl. Bizler zayýflarýz, sen bizi
kuvvetlendir. Bizler günahkârýz, sen bizi baðýþla. Bizi razý olduðun
din üzerinde sabit kýl.
Allah'ým, dünyada ibadet etme imkânýný, günahlardan kaçma
þuurunu, ahirette ise cennetini, cemalini görmeyi ve azabýndan
selamette kalmayý diliyorum.
Ey her garibin sahibi, Ey her yalnýzýn gönüldaþý!
Benim hem dünyada hem ahirette dert ortaðým ve yârim sensin.
Canýmý müslüman olduðum halde al, nefsimi ýslah eyle. Dert
ve þikayetlerin son duraðý sensin. Ýsteklerin gayesi de sensin. Sen þu
isteklinin gözyaþýna merhamet et.
Rabbim, sen yegâne sahip iken ben kime sýðýnayým? Sen yegâne
iyilik edici iken, ben kimden yardým bekleyeyim?
Allahým, razý olduðun þeyleri yapmayý bize nasip et. Sana olan
ibadetimiz ile bizleri diri eyle.
Rabbim, duamý reddetme. Beni kendi güç ve kuvvetime terk
etme. Acizliðime merhamet et. Fakirlik ve periþanlýðýma acý. Bize
layýk olduðumuz þekilde muamele etme.
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Yüzümüzü senden baþkasýna secde etmekten koruduðun gibi,
ellerimizi de senden baþkasýna açmaktan koru.
Allah'ým, Salat ve Selamýn, Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV)
ve onun Âl ve Ashabýna olsun. Öyle bir salat ki, bizi her türlü korku,
bela ve benzeri þeylerden kurtarsýn. Bizi bütün ayýp ve kusurlardan,
günah ve isyanlardan temizlesin ve bütün günahlarýmýzýn affedilmesine
sebep olsun. Âmin.
* * *
Allah'ým, azabýndan rýzana, affýna, senden yine sana sýðýnýyorum. Sen kendini yücelttiðin gibi ben seni yüceltemem.
Allah'ým, doðu ile batýyý birbirinden uzak tuttuðun gibi, beni de
günahlardan uzak tut.
Allah'ým, sonunda küfür olmayan bir iman ve yakin, dünya ve
ahirette þerefini kazandýracak bir rahmet ihsan et.
Allah'ým, bize bizimle günahlarýmýz arasýnda engel meydana
getiren bir korku, cennete ulaþtýracak bir itaat, dünya musibetlerini
kolaylaþtýracak bir inanç ver.
Allah'ým, hayatýmý her türlü hayrýn artmasýna, ölümümü her türlü
kötülükten kurtuluþa vesile kýl.
Allah'ým, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sýðýnýrým.
Allah'ým, bizleri hidayette olan ve hidayete ulaþtýranlardan eyle.
Erzeli ömürden, cimrilikten, fakirlikten sana sýðýnýrým.
Sana ibadet etmede, sana þükür etmede, seni zikir etmede
bizlere yardýmcý ol.
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Allah'ým, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet.
Âmin.
* * *
Ey evvellerin evveli, Ey ahirlerin ahiri, Ey saðlam kuvvet ve
güç sahibi, Ey yardým talep edenlerin Rahmaný, Ey merhametlilerin
Merhametlisi, Ey semalarýn ve göklerin benzersiz mucidi, Ey Celal
ve Ýkram Sahibi; beni ateþten koru.
Ey Aziz, Ey Kerim, Rahman ve Rahim olan Allah'ým, beni
þiddetli azaptan kurtar. Âmin.
Allahümme Salli alâ Seyyidina Muhammedin ve Alâ Ali
Seyyidina Muhammed ve Sellim.
Dualarýmýzýn kabulü için fatiha.
Âmin.
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4.

KÂÝNATIN KÝTABI KUR'ANI AZÝMÜÞÞAN
REFORMA YER BIRAKMAMIÞTIR

("Form", þekil demektir. "Deform" sözcüðü þeklin
bozulmasý, "reform" kelimesi ise bozulan þeklin düzeltilmesi
anlamýna gelir. Oysa, Ýslâm dini bozulmaya uðramamýþtýr ki,
reforma ihtiyacý olsun. Þu duruma göre reform, Kur'an'ý
deðiþtirmek ve eklemeler (bid'at) yapmak, Ýncil ve Tevrat-ý Þerif
gibi, Kur'an'da da tefrika yaratmak anlamýna gelmektedir.)
Bazý kimseler, "Ýslam dininde reform lâzýmdýr" diyorlar.
Okuyucularýmýzýn birçoðu da, "Ýslam dininde reform olabilir mi?" diye
soruyorlar.
Þimdi bu gibi sorulara dilimizin döndüðü kadar cevap vermeye
çalýþalým.
Ýslam dininde reform isteyenler din denince ne anlýyorlar, dini
nasýl tarif ediyorlar?
Onlarýn bu sorularý nasýl cevaplandýrdýklarýný bilmediðimiz için,
öncelikle biz dinin mutlak tarifini yapalým, sonra konuyu açýklayalým.
Ýnsanýn aslýný, nereden geldiðini, nereye gideceðini ve yaratýcýsýný
bulma aþkýna, din denir. Bu aþk ile donanmýþ kimseye de dindar
denir.
Bugün yeryüzünde belli baþlý altý din vardýr. Bunlar; Zerdüþtlük, Brahmanizm, Budizm, Musevilik, Hýristiyanlýk ve Ýslamiyet'tir.
Yüce Ýslam dini, önceki bütün dinlerin görünen (zâhirî) ve
görünmeyen (bâtýnî) yönlerini mükemmelleþtirmiþtir. Onun için
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Ýslamiyet tüm insanlýðýn mutluluðuna kefil olmuþtur. Dolayýsýyla
reforma ihtiyacý yoktur.
Ancak Ýslamiyet dýþýndaki diðer dinlerde reform isteniyorsa,
bu son derece yerinde olur.
Evet, Ýslam dini insanlýðýn mutluluðunu, akýllarýn eriþemediði
bir düzeyde saðlamýþtýr. Ýtirazý olanlar varsa, onun yüce þanýný anlamak
için tarihe baþvursunlar.
Eðer reformla kastedilen þey; bu dine iftira ile karýþtýrýlmýþ olan
hurafeler ise, bunlar zaten Ýslam dininin malý deðildir.
Din-i Muhammedî; bütün hurafe ve yalanlardan, aklýn iðrendiði hayallerden arýnmýþtýr. Gücü, insan vicdanýný doyurmaya fazlasýyla yeten, tabii bir dindir.
Ýnsan, beþeri gücüyle onun neresine el sürebilir?
Ýslam dini rahmet bulutu gibi evrende belirdiði zaman, âlem
baþka âlem, âdem baþka âdem oldu.
Karanlýk bir çað yaþayan Avrupa, sonunda Ýslam dininin
feyziyle bir uygarlýk yuvasýna dönüþtü.
Evet, uygarlýðý taklit edilen Avrupa, ilmi yalnýz kiliseye baðlayýp,
bilim adamlarýný diri diri yakarken, yüce Ýslam dini, "Talebül ýlmi
farîzatün alâ külli Müslimin ve Müslimetin", yani "Ýlmi öðrenmek,
istemek, her müslüman erkeðe, her müslüman kadýna farz olmuþtur"
diye emrediyordu.
Bugün eksiðimiz varsa, kabahat Ýslamiyet'te deðil, bizim
müslümanlýðýmýzdadýr.
Bu dinin en büyük düþmaný, bütün kötülüklerin anasý olan
cehalettir. Çünkü Ýslam dini, "Cehalet kötü ahlaka, kötü ahlak da
mahva sürükler" der.
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Bunun neresinde reform yapýlabilir?
"Kötülüðü taklit, intihardýr" diyen bir dinin neresinde reform
yapýlabilir?
Evet, yukarýda söylediðimiz gibi Ýslam dini, bütün dinlerin
bozulmadan ve çarpýtýlmadan önceki özü ve en kusursuzudur. Yücelik
ve kutsallýk bakýmýndan en aziz olanýdýr. Uygulamasýndaki kolaylýk
ve saðladýðý mutluluk ile de, hepsinin üstündedir.
Ama sen nefsine boyun eðer de dinine baþkaldýrýp geri kalýrsan,
suç sende midir, dinde midir?
Bir de, dini kendi nefsine uydurma metoduna eðer reform
dersen, dinin emrine kulak vermeyip, nefsin iradesine can verirsen;
ilk ayeti "Oku!" emriyle gelen bu dinin büyük kitabý Kur'an, sana ne
verebilir?
Yaratýlmýþlýðýn asli temizliðini devam ettirebilecek kuvvet, ancak
yüce Ýslâm dininde vardýr.
Dinden uzaklaþarak, kendince aklýný amir, vicdanýný hâkim
sayanlar, bu sahnede çok yanýlmýþlardýr.
Hayatta, "Ah, bugünkü aklým olsaydý" diye kaç kere tekrar
etmiþizdir... Yarýn da bugünkü aklýmýza hasret çekmeyeceðimiz ne
malum?
Fýtrat

: Oluþ,

Tabiat

: Diziliþ,

Din de

: O oluþ ve diziliþin düzenidir.

Dikkat!
Ýslam'da reform yapmaktan amaç; bu aziz dinin 'âlimiyim' diye
geçinen birtakým kimselerin, bu dinin ruhiyatý hakkýnda hakkýyla bilgi
sahibi olmalarýný istemek ise, buna diyecek yok.
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Bu gibi kimseler için; "Mihrab'da okuduðunu bilsin, ilâhi isteði
ve Peygamber'in istediðini anlasýn" anlamlarý kastediliyorsa, yine
diyecek yok.
Þimdi bir örnek verelim:
Bir hastanenin kapýcýsý veya hademesi beyaz bir gömlek giymiþ,
dýþarýdan gelen kimselere, o hastanenin uzman bir doktoru gibi
görünmek istiyor.
Bu dinin de bugün çoðunlukla 'âlimiyim' diye geçinip, fakat bu
dinin deðil ruhiyatýný, metnini bile anlamadan; babadan kalma
mirasyedi þeklinde geçinen müslümanlarýn; dinde olmayan, hatta
iliþkisi bile bulunmayan birtakým kabalýklarý, hurafeleri, din namýna
ortaya dökenlerin ýslahý kastediliyor, hakkýyla ilim sahibi olmalarý
isteniyorsa, buna da diyecek yok.
Bu din; bütün tasavvurlarýn, doðal þeylerden daha güzel olan
þeylerin uygulanabilir kýsmýný yapmýþtýr. Ondan fazlasý insanýn manasýný
tahrip eder, "Ah!" seslerini fazlalaþtýrýr.
Dikkat!
Önemli bir konuya deðiniyoruz:
Bu dinin özünde ve aslýnda, reform yapmak isteyenler; ya bu
dini hakkýyla bilmiyorlar, Kilise dini ile karýþtýrýyorlar, ya da bilmek
istemiyorlar. Bir kýsmý da din denildiðinde, yalnýz namaz kýlmanýn
þeklini görüyorlar. Aslýnda bu, din deðil, dinin prensibidir. Hatta, bu
dini mevlid okumak, aþure piþirmek veya bir ölünün baþýnda aðlamak
sanýyorlarsa, bunlarýn da bu dinin aslý ile ilgisi yoktur.
Reformdan maksat bunlarýn düzeltilmesi ise, baþýmýzýn üstünde
yeri vardýr.
Yine istenilen reformla:
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Yýllardýr minber denilen o yüce makamý; çevrile çevrile okunan,
ilkokul öðrencisine yapýlacak öðütlerden daha basit, basmakalýp
hutbe kitaplarýnýn öðütleri yerine, "Ýslam'ýn ruhiyatýna, Kur'an'ýn
inceliklerine, maddi ve manevi yükselme ve ilerlemeye dair anlamlarla,
bilgilerle dolduralým" denmek isteniyorsa, baþýmýzýn üstünde yeri var.
Ona da diyecek yok.
Bir de deniyor ki; "Efendim, ibadetlerimiz kendi dilimizle olsun."
Olsun olmasýna ama, önce ibadetin ne olduðunu anlamak gerek.
Ýbadet iki bölümdür:
Resmi ibadet ve özel ibadet.
Resmi ibadet: Baðlayýcýdýr.Allah ve Resûlullah nasýl emretmiþse
o öyledir, ona hiç kimse el süremez!
Mesela, namaz nasýl emrolunmuþsa, onun þekli de, içinde
okunaný da ilâhi bir öðreti ile farz kýlýnmýþtýr. Kiliselerde olduðu gibi
sýralý, masalý namaz olmaz. Ona reform denmez, deðiþtirme ve tahrif
denir.
Nasýl, her devletin resmi bir dili varsa, Allah'a ait resmi dil de
Kur'an dilidir. Ýnsan herhangi bir resmi toplulukta, resmi bir makamda
bile diline çekidüzen verir. Ýlâhi makam bunlardan aþaðý deðil ya!
Hem, ilim ve irfan, insaný kasten bir dile düþman eder mi?
Bugün aydýn sayýlan kimselerin çoðu bir satýr yazýda, konuþulan
bir cümlede sayýlamayacak kadar çok, yabancý dilden kelime
kullanýyor. Moral, randýman, reform, enerji, metot, etüt, estetik...
Daha neler, neler...
Bu kelimeler öz, ana dilimiz mi?
Ýnsaf, vicdan ve akýl, Kur'an'ýn dilini ve cümlelerini bunlardan
daha aþaðý görüyorsa; böyle reforma ne Allah, ne Resûlullah, ne de;
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tarihin en eski efendisi olan, zulümü gördüðü yere adaleti, cehaleti
gördüðü yere ilmi, inkârý gördüðü yere imaný bildiren, üç kýtada
hükmünü sürdüren, elinin bir iþareti ile "Otur!" dediðini oturtan,
"Oðlum serbestçe 'Allah' desin, kýzým temizlik ve namus timsali olarak
yaþasýn" diye savaþ alanlarýnda þehit olmayý zevk edinen, þehitlik kanýný
kefen yapan dedesinin ruhu izin vermez.
Özel ibadete gelince:
Orada Allah ile istediðin gibi, istediðin dilde konuþ. Kapý ardýna
kadar açýktýr.
Þimdi, tarihi de önümüze alarak, din konusu üzerinde biraz
daha duralým.
Ýnsanlýk sosyolojisi gerektiði gibi araþtýrýlýr ve dinler tarihi
hakkýyla incelenirse görülür ki:
Ýnsanlar ilk çaðlardan beri, mutluluklarýný kendi zamanlarýnda
yaygýn olan dinlerden birinin yoluna girerek temin etmiþler, ya da
rastlantý sonucu, bulunduklarý kýtada hüküm süren bir kavmin
siyasetine uyarak, maddi ihtiyaçlarýný tatmine çalýþmýþlar, vicdani
hayatlarýný da acýlar içinde geçirmiþlerdir.
Evet, uygarlýk kavramý altýnda ilerlemeye çalýþan birtakým
uluslar, doðru yolu bulmak için bir hayli çýrpýnmýþlar, fakat araya giren
ihtiras karanlýðý, onlarýn hedefe varmalarýna engel olmuþtur.
Ayrýca, kavimlerin birbirlerine karþý saldýrýlarý, iþgalleri,
çýkarlarýný kabul ettirmelerindeki baþarýlarýnýn, dini ve vicdani
yönlerine üstün gelmesi; tüm insanlýðý bela seli gibi sürükleyerek yok
olmaya götürmüþtür.
Tarih tarafsýz bir bakýþla gözden geçirilecek olursa, din
uygarlýklarýnýn, dünya uygarlýklarýndan daha çok yaþadýklarý ve insanlýk
üzerinde daha etkili olduklarý görülür. Çünkü din uygarlýklarý, dayanak
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noktasýný 'kuvvet' olarak deðil, 'hak' olarak; hedefi 'çýkar' olarak
deðil, 'fazilet' olarak; hayatý 'kavga' olarak deðil, 'yardýmlaþma'
olarak kabul etmiþtir.
Dinsiz uygarlýklarýn eðitimleri ve kurallarý, his konusunda acemi
kalmýþtýr. Kanunlarýný düzenlemede insani hislerden yana olanlar
karþýsýnda, ufak bir dalgalanmada yönetim kuvvetleri, derhal çözülüp
daðýlmýþtýr. Eflatun ve Hipokrat'ýn hayal ettikleri "erdemli hükümet",
zihinde bile yer tutamamýþ, soyut bir kavram halinde kalmýþtýr.
Þimdi çok daha iyi anlaþýlýyor ki, ilk çaðlardan beri insanlýk;
ya aklýn hükümleriyle, ya da dinin bildirdiði (nakli) hükümlerle
yaþayagelmiþtir. Bu iki yol birbirine son derece yakýn olduðu halde,
araya çýkarlarýn ve bireysel üstünlüklerin girmesi sonucu, birbirleriyle
durmadan çarpýþmýþlardýr. Bu çarpýþma sonunda da, insan hayatý ve
insan haklarýný devam ettirmeye kefil olan, adaletle sýnýrlanmýþ,
hürriyet, eþitlik, kardeþlik ve hukuk kelimeleri ile anýlan ilkeler, kötüye
kullanýlmýþtýr.
Dikkat!
Dinin dayanaðý, 'vahiy'dir. Vahiy, eksiði olmayan ilmi kurallarýn
çýkýþ yeri, kaynaðýdýr. O halde nakil ile, dinin bildirdiði akýl arkadaþtýr;
insanlýðýn bilgisi, dinin bildirdikleriyle hiçbir zaman kavga halinde
deðildir. Akýl ile dinin bildirileri birbirine karþýt olmaz. Herhangi bir
þeyde var gibi gözükürse, ya akýl gerçek deðildir, ya da dinin bildirdiði
açýk deðildir.
Bu konuyu baþa almamýzdaki amaç:
Dinde reform isteyenlerin çoðunluðunun, din ile hiçbir ilgileri
olmadýðý halde, böyle bir dava peþinde koþmalarý; bir kýsmýnýn da
dini küçümseyerek, belki yalnýz 'avam' için gerekli saymalarýdýr.
Bunlarýn çoðunluðu, Kilise dini ile Ýslam dinini birbirlerine karýþtýrýrlar.
Bir kýsmý ise, Ýslam dininin özünden haberdar deðildir. Din deyince,
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dinin prensibi olan ibadetlerin bir kýsmý üzerinde dururlar. Mesela;
"Camilerin þekli deðiþmeli, sýralý, masalý namaz kýlýnmalý" derler.Acaba
bunlarýn çoðu ömürlerinde bir defa baþlarýný secdeye koymuþlar mýdýr?
"Efendim, çok çalýþmak asrýndayýz, günde beþ vakit namaz
kýlmak için nasýl zaman ayýrabiliriz? Bu, bir veya iki vakte indirilse..."
diyenlerin çoðu, acaba ömürlerinde bir rekat namaz kýlmýþlar mýdýr?
"Namaz, bugünkü uygar kýyafetimizi bozmaktadýr. Pantolonumuzun ütüsü kýrýþýyor" diyenlerin çoðu, acaba pijamasýyla bir
rekat namaz kýlmýþ veya o aþký göstermiþ midir? Hatta caný gibi sevdiði
annesi, babasý, evladý, âþýký, ahbabý gibi kiþiler hayattan göçtükleri
zaman, onlar için yapýlacak son görev ve hizmet olan cenaze namazýný
kýlmýþlar mýdýr? Ýþte, cenaze namazýnda rükû da yok, secde de yok!
Bu gibiler, cenazesini getirir, musalla taþýna koyar, kendisi
kenara çekilir, ümmet-i Muhammed'in fukarasý, cenazesinin namazýný
kýlsýn da götüreyim diye bekler...
Þimdi gelelim konunun can alýcý noktasýna:
"Dinde reform gereklidir!" diyenlerin anlatmak istedikleri din,
felsefi inançtan doðan din midir, yoksa iyiyi, kötüyü, hayrý ve þerri
bildiren; Kitap'tan olan din mi?
Emirlerin bildirildiði Kitap'tan doðan din öyle bir öðretidir ki,
Peygamber'in tebliðlerine akýllý olanlarý davet eder. Bu dinde bildirilen
her emir, akla uygundur.
Sonra Ýslam dini, aþk dinidir. Onun bir parçasýndan vazgeçmek,
bütününden vazgeçmek anlamýndadýr. Aþk da öyle yakýcý bir sýfattýr
ki, karargâhýný hangi kalpte kurarsa, orada kendisinden baþka ne
varsa yakar, yýkar ve çýkarýr...
Evet, bu din öyle bir dindir ki, "Ýki gününü maddi ve manevi
eþit kýlan aldanmýþtýr" diye ilan eder.
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Yine bu din dünyayý, 'görünen þekiller' olarak deðil de, 'hak
ve hakikatten alýkoyan þey' diye tanýmlar.
Bunun neresinde reform yapýlabilir?
Bu dinde küfürün iki esasý vardýr:
1- Yüceltmeyi hor görmek (ta'zîmi tahkîr)
2- Hor görmeyi yüceltmek (tahkîri ta'zîm)
Bu esaslarý taþýyan dinde, insan gücü ile kim reform yapabilir?
Ýnsanlýðýn Fahri Ebedisi Peygamber Efendimizin, Yemen Valiliði'ne atanan Ebu Musa el-Eþ'ari ile, Muaz bin Cebel'e:
"Siz halka daima kolaylýk gösteriniz. Ýþleri karýþtýrýp zorlaþtýrmayýnýz. Halk ile anlaþýnýz, anlaþmazlýk çýkarmayýnýz..." anlamýndaki
emirleri; hak ve hakikat uðrunda içten olmayý elde eden insanlarýn
huylarýný, dinde dayanak buyurduklarýna açýk bir delildir.
Bu aziz dinin esasý, kolaylýktýr. Uygulanmasýnda þiddet
gösterilmesi yasaktýr.
Ýnsaf! Bu esaslarýn neresinde reform olabilir?
Þimdi, þurasý da bilinmelidir ki:
Din, yalnýz Allah'ý, Peygamber'i tasdik etmekten ibaret deðildir.
Peygamber'in Allahu Teâlâ tarafýndan getirdiði kesin olan hükümleri
onaylamak da esastýr.
Sonra; bir dinin birçok ilkesini beðenip, doðrulayýp, kabul
ettikten sonra, içinden bir tanesini kabul etmemek olamaz!.. Gaflet
içindeki insan, onun emirlerinden birisini yapamayabilir. Ancak kabul
etmeme düþüncesine din izin vermez. Bu, yapamamaktan daha büyük
bir suçtur.
Bir dinin binlerce hükmü, ilkesi kabul edilir olsun, onaylansýn
da, yalnýz bir tanesinin kabul edilemez olduðu iddia edilsin; bu haliyle
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bile diðer bütün hükümlerine nazaran yüce, semavi, hak bir din olmasý
mümkün deðildir.
Bazý kimseler din denince red ve ispat ("baþka yoktur, yalnýz
O vardýr") þeklinde bir inanmaktan ibaret, vicdani bir emir anlamýný
çýkartýyorlar. Onun metot, ayrýntý ve hükümlerini âlemden birer bahane
ile silmek þekillerini arýyorlar.
Ancak gerçek mümin, bunlarýn karþýsýnda þaþýrmaz. Çünkü
onun Peygamberi, insanlýðýn Fahri Ebedisi, kâinatýn kalbi olan Hz.
Muhammed (S.A.V.):
"Kýyametten önce bir gün gelecek, onlarýn fikri ileri gidecek,
dünya dinsizlikle dolacak" haberini de vermiþtir.
Ne olurdu, keþke o Sadýk Haberci'nin bu haberini, kendi
düþüncelerinin bir müjdesi olarak kabul etseler de, hiç olmazsa bu
Muhammedî mucizeye inansalar...
Evet, dinde reform isteyenler, Ýslam'ýn baðrýna dönsünler.
Kur'an sofrasýnda nasýl oturulduðunu görsünler, samimi uygarlýðýn nasýl
doðduðunu seyretsinler. Kilise dini ile Ýslam dinini birbirine karýþtýrmasýnlar.
Tanzimat'tan sonra, uygarlýðýný kopya ettiðimiz Batý'nýn
kültürünü aldýðýmýz zaman, din tanýmý da birlikte alýnmýþtýr. Oysa
oradaki din, Kilise dinidir. Cenabý Ýsa Ruhullah'ýn bizzat getirmiþ
olduðu din, bozulmuþ ve çarpýtýlmýþtýr.
Kilise'nin ortaya koyduðu din, mahlukun koyduðu dindir. Ýslam
dini ise, Allah'ýn koyduðu dindir. Kilise, ilmi yalnýz kendine ait kýlmýþtý.
Pozitif ilme düþmandý, bilim adamlarýný yakýyordu. Ýþte Batý'da bu
duruma karþý laiklik doðmuþtu. Halbuki Ýslam dini, on dört yüzyýl
önce laikliði ilan etmiþti.
Buna bir örnek verelim:
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Laikliði bir elbise olarak kabul edersek, gerçek Müslüman
için onu giymeye gerek yoktur. Çünkü onun dini "La ikrahe fiddiyn"
diye emreder, yani "Dinde zorlama yoktur, iman vicdani iþlerdendir,
zorlama olmaz!" der.
Hatta bu nazmý þerif; sadece Kitap ehlinin deðil, kitabý
olmayanlarýn bile, Kur'an hükümlerine uymaya zorlanamayacaklarýný
bildirir.
Bu derece hürriyeti öngören bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
"Biraz sonra kýyametin kopacaðý haberi alýnsa bile, elindeki
fidaný bahçesine diksin, doðru iþ üzerinde bulunsun!" emrini veren
bir dinin neresinde gerilik olabilir ki, orada reform yapýlabilsin?
Dikkat!
Ýnsanlýðýn Fahri Ebedisi Hz. Muhammed (S.A.V.), "Elmüslimü men selimel müslimün min lisanihi ve yedih", buyurmuþ,
Ýslamiyet'i "Kendisine dokunmayan kimseye iliþmemek", müslümaný
da, "kendisine iliþmeyenleri, eliyle, diliyle incitmeyen kimse" olarak
tanýmlamýþlardýr.
Þimdi herhangi bir uygar kimseye, "Sana iliþmeyene sen iliþir
misin?" diye sorulsa, acaba ne þekilde cevap alýnabilir? Þüphesiz
"Ýliþmem" diye cevap verecektir. Þu halde Ýslamiyet, hürriyet ve
haklarýn koruyucusudur.
Evet, Ýslam dininden daha hürriyet ve haksever bir ideal
gösterilebilir mi?
Buna bir örnek verelim:
Tarihte bir çað açan Fatih Sultan Mehmet'in, Fener Rum
Patrikliðine tanýdýðý dini ayrýcalýklar, padiþahýn þahsi bir acýma duygusu
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muydu? Hayýr... Ancak Kur'aný Azimüþþan'ýn her zaman genç ve
dinç bulunan, düþmanlarýný on dört yüzyýldan beri tartýþmaya davet
edip, her zaman ilim ve akýl yoluyla üstün gelen, insan onu ister
onaylasýn ister onaylamasýn, her an kendi emirleri yüceliðinde yaþatan,
yürüten o Kitâbý Mübîn'in, tüm insanlýða saðladýðý ayrýcalýklardandý.
Evet, Ýslam dininden daha hürriyet ve haksever bir ideal
gösterilebilir mi?
Evet, bu dinin insanlara baðýþlamýþ olduðu hürriyetlerin
hangisinden bahsedelim?
Bir gün Peygamberimizin huzuruna zengin bir kiþi geldi:
– Ya Resûlallah! Ben birçok iþçi çalýþtýrýyorum, bunlara ne
ücret vereyim? diye sordu.
Akýllarýn eðiticisi olan yüce Peygamberimiz:
– Bunun sýnýrý olmaz. Nefsinizle karþýlaþtýrýrsýnýz, kendinizi o
mevkiye indirirsiniz, ayný iþi siz yaptýðýnýz zaman neye razý olursanýz,
onlara da onu verirsiniz.
– Peki ne zaman vereyim?
– Teri kurumadan, teri kurumadan! diye buyurdular.
Acaba bu emirlere uyulsaydý, insanlýðý felakete sürükleyen
düþünceler, fakiri zengine düþman yapan durumlar bu âlemde meydana
gelir miydi?
Acaba bu emirlere uyulsaydý, insan haklarýný koruyan ve ona
saygý gösteren nurlu sayfalarý, Ýslam'ýn baðrýndan baþka bir yerde
aramak gafletine düþülür müydü?
Ýnsan haklarý, tarihte yapýlan bütün inkýlâplarda pek tatlý ilkelerle
dünyaya bildirilmiþtir, fakat Ýslam'ýn baðrýndaki berraklýk gösterilebilmiþ midir?
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Ýnsaf! Böyle bir dinin neresinde reform istenebilir?
Ne yazýk ki biz, yüzyýllardýr Kur'aný Mübin'i yalnýzca ölülere
okuyup, mezarlýk kitabý yaptýk. Dini sakalla, býyýkla ölçtük. Âdet
sünnetiyle ibadet sünnetini bile ayýramadýk. Dini yalnýz namazýn ve
orucun dýþ görünüþteki þekilleri sandýk.
Ýslam'ýn, âlemlerin eðiticisi olduðunu ispat için; "Beþikten mezara
kadar ilim istemeye çalýþarak gerçeklerin ortaya çýkarýlmasý" emri
yeterlidir.
Ýslam'a inananlara, önce marifet eðitimi ve hakikat telkini ile
düþüncelerini aydýnlatmalarý emrediliyor.
Bu dinde en büyük esas, "Etta'zimü liemrillah veþþefekatü
alâ halkillah"dýr.
Yani: "Kim ki Allah'ýn emirlerini saygýyla yüceltir ve kalbi
yaratýklarýna merhametle çarpar, iþte bu ölçü ile Hak'kýn yolunu seçer"
diye emreden, "Yanýndaki komþusunun aç olduðunu bilerek kendi
karnýný doyuran, mümin deðildir" diye ilan eden, "bir yörede bakýmsýzlýktan dolayý hastalanýp da ölen kimsenin katili, o yöredir" diye
feryat eden bir dinin, samimi olarak neresinde reform yapýlabilir?
Ýslam'ýn elinde, bozulmaktan ve çarpýtýlmaktan korunmuþ,
inkâr edeni akýl ve ilim ile tir tir titreten bir Kur'an'ý vardýr.
O'nun ismindeki anlam, "Okunacak"týr...
Ýþte bu Kitabý Mübin (Ýyiyi kötüyü, hayrý þerri bildiren kitap):
Ýnsanlarýn toplumsal esaslarýný, gerçek uygarlýðýný, adaletini,
ahlakýný; çýkarlardan, kin ve kýskançlýklardan, gösteriþten, yüzeysellikten arýnmýþ olarak, en temiz, en sade, en güzel, en genel þekliyle
düzenlenmiþtir.
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Kur'an uygarlýðýnýn amacý; diðer uygarlýklar gibi eðlenceye,
gereksiz gösteriþe, faydasýz yorgunluklara, nefsani þehvet ve ihtiraslara
deðil; iki dünya mutluluðuna eriþmektir.
Ýþte tarih daima açýkça göstermiþtir ki, nefsani ihtiraslarla
kurulmuþ olan uygarlýklar, yine nefsani ihtiraslarla yýkýlýr.
Þimdi, bu kitabýn emir ve yasaklarýnýn üzerinde insan kudretiyle
reform yapmaya kimin gücü yeter?
Evet, Din-i Muhammedî öyle bir dindir ki, tüm düþünce ve
uzmanlýk düzeylerini, eksiksiz olarak toplamýþtýr.
Her dini, o dine baðlý olan kimseler ayakta tutar. Bu din ise
kendi kendisini ayakta tutar. Eðer kendine baðlý olanlara kalsaydý,
çok acý sonuçlar alýnýrdý.
Ýslam dini öyle bir dindir ki, tüm düþünce düzeylerini eksiksiz
olarak kendinde toplamýþtýr ve ayný gerçeði, her vicdanýn ihtiyacý ve
alabileceði oranda vermek gibi olaðanüstü bir niteliðe sahiptir.
Ýslam dinindeki kurallar, sadece ibadetle ilgili bilgilerle sýnýrlý
deðildir. Toplumsal kurallarý arasýnda tam bir iliþki ve denge bulunduðundan, din duygularýna sahip bir müslüman hiçbir zaman akýl ve
mantýðýyla, inançlarýndan birini terk etmek gibi bir güçlüðe, veya
vicdanýný yakacak bir zorunluluða düþmez.
Evet, insan gücüyle bu ilâhi dinin neresinde reform yapýlabilir?
Tekrar ediyoruz:
Ýslam; tüm düþünce düzeylerini eksiksiz olarak kendinde
toplamýþ bir dindir. Ýþte, bütün insanlýða ait en son din oluþu, bu
hikmete dayalýdýr.
Kur'an hiçbir yerinde, Ýslam, insan ve âlemin geliþmesi için bir
sýnýr veya durak yeri göstermiþ midir?
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Ýnsaf! Neresinde reform yapacaðýz?
Bu din, ancak nefsini bileni, ihtiras ve üzüntülerine hâkim olaný
hür olarak tanýmlar. Bu din, "Ýnsanlýk için özlenen hürriyet, ahlak ile
sýnýrlanmýþtýr" der. "Ahlak, göreve saygýdan ibarettir" der.
Neresinde reform yapacaðýz?
Bu dinin büyük kitabý olan Kur'aný Mübin, "Yaradýlýþýn sebebi,
Marifet'tir" diye ilan eder.
Sanmayalým ki Marifet, dedikodudur, kuru kuru benlik
davasýdýr.
Marifet: Mutluluk bolluðunun vesilesidir.
Marifet: Ýnsanlýðýn ta kendisidir.
Marifet: Vicdan huzurunun sebebidir.
Marifet: Ýslam'ýn mirasýdýr.
Mirasýmýza ne oldu?
Bu dinde reform isteyenlerin kalpleri gerçekten din duygularýyla çarpýyorsa (ki dinin genel tarifi, aslýný bulmak aþkýdýr), bu aþk
ile o gerçeði arýyorlarsa, "Ýslam'ýn mirasý ne oldu? Hani Marifet'in
kazancý? Nerede Marifet'in ürünleri?" diye feryat etsinler...
Bu din, mertçe giriþimleri emreder. Orada alçakça istekler
yoktur. Ýnsanlarýn yüce özelliklerinin, hürriyetlerin korunmasýyla
yükselebileceðini açýklamýþtýr.
"Adaletle sýnýrlanmýþ hürriyet de, bende vardýr" der.
O halde bu din, hayatýn gýdasý hükmündedir. Gýdasýz yaþamak
isteyenlere þaþýlýr...
Evet, gerçek hürriyet, Ýslamiyet'ten ibarettir.
Neresinde reform yapacaðýz?
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Bunun farkýna varmadan uluorta reform yapmak isteyenler,
din yerine nefsani arzularýný mý kabul ettirmek isterler, acaba?
Ýnsanlýðýn amacý, huzur ve refahý saðlamak deðil midir?
Baþvurulabilecek hiçbir araç, insanlara, dinin düzenleyici gücü
kadar eksiksiz bir hayat ve düzenli bir çalýþma programý verememiþtir,
veremez.
Çünkü din, kalp ile bedenin görevlerini ayýrmýþtýr. Kalbe,
"Habîbi (sevgiliyi) bul", bedene de "Tabîbi (hekimi) bul" diye
emretmiþtir.
Evet, sonsuz ruhsal sýkýntý ve acýlarý deðiþtirmiþ, düzeltmiþ ve
hafifletmiþtir.
Sade bir hayatýn eðitimini verir. Bu eðitim hayatýn boþa geçmesini
önler, yýpratýcý ve gereksiz iþlerle uðraþmayý terk ettirir.
Ýþte, gereksiz iþler ne kadar terk edilip ne kadar azaltýlýrsa,
hayat da o kadar refah ve huzura kavuþur.
Akýl ve vicdan hakem tayin edilirse, her þeyden önce hayata
deðer ve önem verdiren esasýn, dinin düzenleyici gücü olduðu görülür.
Din, hayatý, ölçülü bir çalýþmaya doðru yönlendirir. Az çalýþmayý
yasakladýðý gibi, baþkalarýnýn zararýna olan çalýþmayý da yasaklar.
Gösteriþli, tantanalý, nefsin iþtahýný sürekli olarak uyaran bir
yaþantýnýn ne kadar fazla mesaisi olursa olsun, o yaþayýþýn bütün
ihtiyacýný saðlamaya yeterli olamayacaðýndan, muhakkak diðer
insanlarýn kazançlarýndan faydalanmaya kalkacaðýndan dolayý,
toplumda "Ah!" sesinin dinmeyeceðini, din apaçýk söyler.
Ýþte Ýslamiyet, bir taraftan bu esasý emrederken, diðer taraftan
insanlara, diðerlerini yaralamayý, mevcut üzüntüleri, acýlarý çoðaltmayý
deðil; yaralarý karþýlýklý sararak iyileþtirmeyi zorunlu kýlar. Bu hâl ise
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intihar ve delilikleri ortadan kaldýrýr. Çünkü umutsuzluk ortadan
kalkar. Umutsuzluk ortadan kalkýnca da, insanlýða huzur ve refah
gelir.
Hak ve hakikati arayýp bulan dindar bir kimse, yaptýðý iþlerin
baþarý veya baþarýsýzlýkla sonuçlanmasýnýn doðaüstü düzenleyici bir
güce ait olduðuna inanmýþtýr.
Sonsuz hayata iman ettiðinden, geçici hayattaki çalýþmalarýnýn
baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý onu kýrmaz. Bu iman, onu hiçbir zaman
ümitsizliðe düþürmez. Hiçbir zaman zulüme, haksýzlýða göz yummaz.
"Beni benden iyi bilen var, hatta ben yokum, O var" der. Hazret-i
insan gibi yaþar ve baþkalarýnýn hakkýna karþý gelmekten ve
saldýrmaktan, son derece korkar ve çekinir.
Deðil saldýrmak, yolda bulduðu sahipsiz bir mala bile el sürmez.
Çünkü o kimse insanlarýn gönlünde yara açarak deðil, yaralarý sarmak
ve iyileþtirmekle gönlünde huzur bulur. Çünkü din; ona hayatý bir
tartýþma, mücadele olarak deðil, yardýmlaþma olarak tanýmlar.
Tartýþma ve mücadelenin sonucu bölüþmek, yardýmlaþmanýn sonucu
ise kucaklaþmaktýr.
Fakat insanlýk son yüzyýllarda bu nimetin farkýna varamamýþ,
bir yenilik hastalýðýna tutulmuþ, o hastalýðýn dürtüsüyle, dinin düzenleyici
gücüyle yüzyýllardýr yapmýþ olduðu hizmetlerine karþýlýk, kendisine
bir teþekkür bile etmeksizin ona sýrt çevirerek, genç ve dinç zannettiði
uygarlýðýn yapay görüntüsüne sarýlmýþ, sarýldýkça da feryat sesleri
top seslerini bastýrmýþtýr.
Acaba uygarlýk, dinin yerini doldurabilmiþ midir?
Bu sorunun cevabýný 'Hazret-i insaf'ýn huzuruna sunarýz!..
Þunu iyi bilmek gerekir ki, gerçek uygarlýk Ýslam dininin
türevidir. Bu din asýldýr, o ondan çýkmýþtýr.
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Bu dinin neresinde reform yapacaðýz?
Ýnsanlýk tarihine bakacak olursak; seçkin ve sýradan kiþileri
hayrete düþüren, akla þaþkýnlýk veren faziletlerin, akýllarý durduracak
kadar karþýlýksýz, kötü niyetten uzak, yalnýzca iyilik olsun diye yapýlan
hayýrlý iþlerin meydana geldiði en parýltýlý dönemlerin, hep iman ve
inancýn en saðlam ve yaygýn olduðu zamanlara denk geldiðini görürüz.
Özetle, insan türü ne zaman tam bir inanç ve nurlu bir imana sahip
olduysa, dünya huzur dolmuþtur.
Tarihin her sayfasý bunu bize pek canlý olarak gösterir.
Ýnancýn bozulduðu, dinsizliðin moda olduðu zamanlarda ise,
toplumda her türlü alçaklýk, rezillik ve suç egemen olagelmiþtir.
Dikkat!
Ahlak kurallarý, dinin kararlý temelleri üzerine kurulmayýp,
yalnýzca akla dayandýrýlýrsa, o derece faziletli olamaz.
Ahlak kurallarýnýn en güçlü yaptýrýmlarý, dinde bulunur. Ahlakýn
özünü insanlara kabul ettirebilmek için, sonsuzluða iman þarttýr, þart.
"Evren kör bir rastlantýnýn sonucudur, ben de geliþmiþ bir
hayvaným, ikinci hayat, sonsuzluk filan masaldýr. Nefsimin arzu ve
isteklerini yerine getirmeyi baþarabilirsem, iþte benim için hayat budur"
diye yaþayan kimse, hiçbir zaman topluma ve insanlýða olan borcunu
ödeyemez.
Bize býrakýlan ahlakýn en büyük koruyucusu nedir, bilir misiniz?
Kâdir-i Mutlak'ýn; ikinci hayatta bireysel yetkilerin (cüz'i
tasarruf) kaldýrýldýðý, yani hiç kimsenin "Ben'im" kelimesini kullanamayacaðý, hâkim ile mahkumun, zalim ile mazlumun ayný düzeyde
tutulduðu, gökleri deler gibi bakan gözlerin önüne baktýðý, yeri ezer
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gibi basan ayaklarýn tir tir titrediði o günde, ahiret gününde, kullarýný
ödüllendirmesi veya cezalandýrmasý hakkýndaki güçlü imandýr.
Bu iman ortaya çýkmadýkça, akla dayanan bütün eðitim
tezgâhlarý çalýþsa, en yüksek zekâlar toplansa, en kusursuz güvenlik
örgütleri uðraþsa, en bilgili ekonomistler birleþse, düþünceler yorulsa;
yani bu imanýn dýþýnda insanlýðýn bilgisi ne kadar geliþirse geliþsin,
insanlarýn "Ah..." sesi dinmez, nefsin arzu ve istekleri sönmez.
Evet, nefsani ihtiraslarla kurulmuþ olan uygarlýklar, yine nefsani
ihtiraslarla yýkýlýr.
Bu yýkýlýþ da, dünya sahnesinde; deðil görenin gözüyle, körün
gözüyle bile seyredilebilir.
Kalpler ne ile temizlenir, bilir misiniz?
Yalnýz ve yalnýz, Peygamberlik pýnarýndan kaynaklanan emir
ve yasaklarla... Bunlarý davranýþ kurallarý olarak kabul etmekle...
Evet, yorulmaksýzýn kalpleri eðitme özelliði, yalnýz bu emir ve
yasaklarda vardýr.
Peygamberlik kuvveti baþka kuvvet, o marifet baþka marifettir.
Ýslam dini, gerçekten ahlak dinidir.
Yargýlarýnýn eskimeyeceði gerçeði ortaya çýkmýþ olan, her
zaman genç ve dinç bulunan, insan ister onaylasýn, ister onaylamasýn,
mutlaka onun çerçevesinde yürümeye zorunlu olduðu gerçeði ortaya
çýkan, bizden öncekilerin ve bizden sonrakilerin haberini veren Kur'aný
Mübin'in hangi ayeti araþtýrýlýrsa araþtýrýlsýn, söyleniþiyle ya da
kavranýþýyla, insanlarý hak yoluna ve faziletli olmaya yönlendirecek,
mutluluða engel olan ahlak ve iþlerden kaçýracak uyarýlarý, konulan
yüce iþaretleri görmekte zorluk çekilmez.
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Kur'aný Mübin'de, ona samimiyetle yaklaþýp kapsamlý bir
þekilde inceleyen kimse için bir zorluk vardýr. O da, ahlak ve terbiye
ile ilgili olan ayetlerin hangisini seçeyim, hangisini anlatayým diye hayret
zorluðu...
Bu dinin Peygamberi:
"Ýnnema bü'ýstü liütemmime mekarimel ahlâk" yani, "Ben
ancak güzel ahlaký tamamlamak için gönderildim" Emr-i Ahmedî'siyle
bu âleme ve âdeme, büyük bir alçakgönüllülükle ne için gönderildiklerini apaçýk bildirmiþlerdir.
Hz. Ayþe'ye Peygamber'imizin ahlaký sorulduðunda:
"O'nun ahlaký Kur'an'dan ibarettir" cevabýný vermiþtir.
Dikkat!
Bu din öyle büyük bir dava ile ortaya çýkmýþtýr ki, tarihte
benzeri hiç görülmeyen, görülmesi de mümkün olmayan ve istenilen
amaca çeyrek yüzyýlda ulaþarak, dünya tarihinde yapýlan gerçek ve
en büyük devrimi, ancak o meydana getirmiþtir.
Kur'an sofrasýnda diz dize oturup yetiþen faziletler, her biri bir
topluluða gurur vesilesi olabilecek gönüller kazanmýþ, insanlýðýn insana
emanet olduðu dünya sahnesinde uygulamalarýyla rehberlik ederek,
onca büyük insan yetiþtirmiþtir.
Büyük Ýslam dininin temelinin ve ruhunun, iyi ahlakla ahlaklanmak olduðu bildirilmiþtir.
Bu amaca baðlý kalýndýðý zaman; yeryüzünde bu kadar az süre
içinde hayret verici böylesi bir devrimin meydana gelebileceðini de
dünya tarihine göstermiþtir.
Eðer reformdan kasýt, uzaklaþýlan bu amaca tekrar yaklaþma
yollarýný aramaksa; hay hay... Baþýmýzýn üstünde yeri vardýr.
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Tarih iyi incelenirse görülür ki; Ýslamiyet, Maverâünnehir
ufuklarýnda parlamaya baþlayýnca, tarihin en eski efendisi olan soylu
Türk, ruhunu tatmin edecek, gönlünü doyuracak ýþýklarý onda görmüþ,
özlediði ve vicdanýnýn aradýðý aþký onda bulmuþtur.
Hicretin doksandördüncü yýlýnda Buhara'da cami yapýldýðý
zaman; Türk kalbinin meydanýnda iman abidesi dikilmiþ, Türkler akýn
akýn, bölük bölük Ýslam dinine girmeye baþlamýþlardý.
Yine tarih açýkça gösteriyor ki; Peygamberlik nuru Arabistan'da doðmuþ olduðu halde, Ýslamiyet, aydýnlýðýna can atan
vicdanlarý Türkistan'da bulmuþtu.
Anlayýþtan yoksun ve haksýzlýðý seven bazý kimseler, "Türklere
Ýslamiyet zorla kabul ettirilmiþtir" derler.
Hayýr!..
Bu soylu millete kimse Ýslamiyeti zorla kabul ettirmemiþtir.
Türkler; Ne Budizm'in uyuþturucu ayinlerine, ne ateþe tapanlarýn acaip telkin ve geleneklerine, ne de Þamanizm'in ilkel büyülerine
gönül vermiyorlardý.
Onlar yaradýlýþlarý itibariyle, ruhlarýna ululuk, kanlarýna hareket,
nefislerine akýl, yiðitlik ve görkem, çevrelerinin yüksek ilhamlarýna
güç verecek bir din arýyorlardý.
Ýþte Hira Daðý'ndan tek baþýna açýlan "Lâ ilâhe illallah"
davasý, Ýslamiyet, vicdanlarýnýn yýllarca özlediði bir sevgili gibi
karþýlarýna çýktý. Onlar da O'nu aþk ile karþýladýlar.
Ýlk baþta âþýk olduklarý nokta; Ýslamiyet'te hâkim ve mahkum
unsurlar olmayacaðýný anlamalarýydý. Böylelikle Ýslamiyet, tarihin
efendisinin ruhuna gayet yumuþak ve uygun geldi. Türk, Dini
Ahmedî'de adaletle sýnýrlandýrýlmýþ olan hürriyeti görmüþ ve ona
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tutulmuþtu... Gerçek vicdanýný geliþtirecek esaslarý bulmuþ, âþýk
olmuþtu...
Ulusal geleneklerini onaylayan kurallarý görmüþ, zevk ve
heyecanla "Lâ ilâhe illallah, Muhammeden Resulullah" deyip,
Hak meydanýna girmiþti.
Türk, yaradýlýþtan askerdi. Girdiði din olan Ýslamiyet de cihadý
emrediyordu.
Türk doðuþtan yüce gönüllüydü, kimsesizlere karþý alçakgönüllü, Allah'ýn yarattýklarýna karþý þefkatliydi.
Ýslamiyet de zekâtý, dinin þartlarýndan sayýyordu.
Kur'aný Mübin'de otuz iki yerde namaz emri, bir yerde hac
emri, bir yerde oruç emri olduðu halde, yetmiþ iki yerde 'infak', yani
'veriniz' emri vardý, "düþeni kaldýrýn" deniyordu.
Özetle, Türk, yaratýlýþýna uygun dini Ýslamiyet'te bulmuþ,
Ýslamiyet de onun ruhsal ihtiyaçlarýný doyurmuþ ve onu birdenbire
yükseltmiþ, tarihin en görkemli sayfalarýnda ona seçkin bir yer
kazandýrmýþtý.
Evet, tarihin en eski efendisi olan soylu Türk'ün doðal dini,
yüce Ýslam dinidir. Türk'ün, gerçek Ýslamiyet'e baðlý kaldýðý sürece
daima yükseldiðine, tarihten büyük tanýk, belge, senet aramaya gerek
var mýdýr?
Böyle bir dinin neresinde reform yapacaðýz?
Yüce Ýslam dini insan ruhunun yanlýþ inançlarýný, yanlýþ
yöneliþlerini, yanlýþ iþlerini en yakýn, en derin bir etkiyle çözümler.
Ýnsanlarý birbirinden ayrý kabul etmez. Aralarýnda soy sop farký
gözetmez. Fakir ile zengini bir tutar. Doðal olmayan göreneklerden
ayýrýr, gerçek olgunlaþma yoluna yöneltir.
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Dikkat!
Ulusal kültürler Ýslamiyet'in etkisiyle daha insani, daha uygar
kültürler olarak geliþmeye baþlamýþtýr. Ýslam dini, "Ýlim ve irfan hangi
ulusun malý olursa olsun, Ýslamiyet'in nazarýnda bütün insanlýðýndýr"
diye ilan eder.
Böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Ýslamiyet, insanlýðý yaradýlýþý itibariyle asla birbirinden ayýrt
edemez. Bu böyle olduðu gibi, akla ve yasalara uygun olan hayati
ihtiyaçlarýn deðerini de ayýrmaz.
Bu büyük dinin gözünde, adalet nerede olsa adalet, zulüm
nerede olsa zulümdür.
Derya içinde olan balýðýn deryadan haberi olmayýþý gibi, bazý
kimselerin de, gözlerinin önünde daima apaçýk parýldayan Ýslamiyet'in
nurundan haberleri yoktur.
Bunlar, "Ýslami hükümlerin uygulama deðeri kalmamýþtýr" derler
de, Ýslami esaslarýn nelerden oluþtuðunu bilmezler. En önemli nokta:
Bu davayý açanlarýn, "reform" diye tutturanlarýn davalarý da, kanýtlarý
da iþitmeye dayanýr.
Bunlarýn bazýlarý da; Batý'da Ýslamiyet karþýtý kötü niyetle yazýlan birtakým eserleri okumuþlar, düþmanýn sözleriyle sataþmaya
kalkýþmýþlardýr.
Bunlar o kadar zavallý, o kadar anlayýþsýz kimselerdir ki, "Ýslami
hükümler Ortaçaðda dönemini tamamlamýþ, geçmiþ gitmiþtir,
uygarlaþmýþ olan bu yüzyýlda hiçbir deðeri kalmamýþtýr" derler.
Acaba insaf ile düþünmezler mi ki, deðil Ortaçað, Ýlkçað, hatta
tarih öncesi çaðlarda bile, öyle bir þeyi deðerinden düþürmeye sebep
olacak bir etken bulunamaz.
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Ne kadar nurlar, ýþýklar vardýr ki, yaradýlýþtan beri insanlýðý
aydýnlatmaktadýr.
Altýn, gümüþ ve inci madenleri, evrenin kuruluþundan beri
deðerinden kaybetmiþ midir? Hayýr, aksine gösterilen ilgi ve fiyatý,
giderek yükselmiþtir.
Ýþte, insanýn yaradýlýþýyla eþ, öyle faziletler vardýr ki, dünyanýn
sonuna kadar, Allah istediði sürece deðerlerinden kaybetmeleri
mümkün deðildir.
Belki onlarýn da deðerlerinin kalmadýðýný iddia edenler olabilir.
Fakat dava etmek baþka, dava kazanmak baþkadýr. Ýþte bu Din-i
Mübîn'in emir ve yasaklarý hiçbir çaðda deðerinden düþmemiþtir,
düþmeyecektir.
Çünkü onlar semavi bir nurdur, ilâhi bir ýþýktýr, bir hikmet
denizidir.
Ýþte onun için hiçbir þey, onlarýn hiçbir çaðda uygulanma
deðerlerini düþüremez.
Dikkat!
Onun tatbiki deðerinin kaybolmasý için, esaslarýnýn olaylarý
kapsayamamasý, ihtiyaçlara yeterli olamamasý gerekirdi. Böyle bir
kusur, belki insanýn koyduðu kanunlar için geçerli olabilir. Fakat Ýslam
dini için söz konusu olamaz, çünkü o ilâhi kanundur.
Ne yapalým, insan ister onaylasýn, ister onaylamasýn O'nun yüce
arzusu doðrultusunda yürüyecektir.
O, semavi bir kanundur. Olaylarý kapsayamamak, ihtiyaçlara
yeterli olamamak gibi bir eksikliði bulunmasý düþünülemez.
Dikkat!
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Ýnsan, þimdiki zamaný bilemez, geleceði bilemez, olaylarý tam
olarak kavrayamaz. Onun için kurduðu düzen, geliþen olaylarý tam
olarak kapsayamayabilir. Fakat, Allah'ýn yaptýðý böyle midir?
Ýslam'ýn her hükmünün katýþýksýz hikmet ve nimet olduðu, bilim
ilerledikçe daha iyi anlaþýlacaktýr.
Þimdi Ýslam'ýn esasýndan, genel hükümlerinden biraz daha
bahsedelim:
Yönetim konusunda Ýslam'ýn hareket çizgisi, devlettir. Devletsizliði, kanunsuzluðu, göçebe hayatýný Ýslamiyet, uygarlýðýn dýþýnda
görür.
Devletçilik de, baskýyý, baþýna buyruk yönetimi yasal kýlamaz.
Evet, Ýslamiyet'in beðendiði yönetim biçimi, halkýn oyuna
dayanan yönetim biçimidir.
Ýslamiyet devlette sorumluluðu olmayan kimseyi kabul etmez.
Uygarlýk da Ýslamiyet'in bu bakýþ açýsýný kabule doðru yürümüyor
mu?
Ýslamiyet, dýþ politikada, düþman uluslara karþý daima tetikte
bulunmayý, hile ve oyunlara aldanmamayý, her durumda onlardan
üstün bir güçte bulunmayý emreder.
Ýslamiyet, yöneticilere, halka adalet ve merhametle davranmayý
emreder. Buna karþýlýk da halka, hükümetin adaletli emirlerine,
yasaklarýna, kanunlarýna ve düzenine boyun eðme görevini yükler.
Bunun acaba neresinde reform yapýlabilir?
Bu çaðýn en gözde konularýndan biri de, hürriyettir. Ýslamiyet
de, adaletle sýnýrlandýrýlmýþ hürriyetten ibarettir.
Ýslamiyet'in temel ölçüsü, mutlak adalettir.
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Adalete öyle bir derece vermiþtir ki, onun "uzun yýllarýn ibadetinden daha geçerli bir ibadet, daha hayýrlý bir tapýnma" olduðunu
söyler.
"Bir toplum, dine karþý geldiði halde kalýcý olabilir. Ama zulüm
ile kesinlikle kalýcý olamaz" der.
Ýþte bütün dünyanýn sevgi duyduðu, ama bir türlü elde etmeyi
baþaramadýðý, o adalet deðil midir?
Böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Reformla kastedilen; özel aile iliþkileri yerine, genel ve uygunsuz,
zevk ve keyif verici geçici iliþkiler koymaksa, Ýslamiyet'te böyle
reforma yer yoktur.
Reformun prensipleri; hak ve bâtýlý, helal ve haramý, sevap ve
günahý birbirinden ayýrmaksýzýn, faziletleri yok sayýp, hayatý sýrf
çýkarlardan ibaret ve her þeyi mübah (yapýlmasýnda sakýnca olmayan)
kabul etmek ise, Ýslamiyet böyle reforma yer vermez.
Reformun en belirgin özelliði, adaletsiz bir hürriyet adýna,
çocuklarý ana-babasýna, büyüðüne itaat ettirmemek ise, Ýslamiyet
böyle reform terbiyesini terbiyesizlik kabul eder.
Reformun amacý, ilkesi; sadece maddi olmak ve maneviyata
deðer ve önem vermemek ise, Ýslamiyet, insanlýðýn bu yolda asileþmesini felaket kabul eder.
Açýkçasý:
Müslümanlarýn Ýslam'ýn feyzi ile ilerledikleri dönemlerde,
Avrupa'da derebeylik yönetimi vardý ve Ýslam üniversitelerine ilim
eðitimi için, akýn akýn hýristiyan öðrenciler geliyordu.
Tarih denen büyük ilim ortadan kalkmadýkça, Ýslam uygarlýðýnýn
Avrupa uygarlýðý üzerinde büyük etkileri olduðunu kim inkâr edebilir?
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Evet, Ýslam uygarlýðý, Avrupa uygarlýðýný bilimsel ve ahlaki
yönden çok etkilemiþtir. Bilim ve fen, Avrupa'ya müslümanlar tarafýndan yayýlmýþtýr.
Ýspanya'da Ýslam devletinin kurulmasý, Avrupa'yý canlandýrdý.
Müslümanlarýn bütün ilimleri,Avrupa'ya bu yolla geçti ve böyle daðýldý.
Bu suretle müslümanlar, bütün hýristiyanlarý bilim ve fen egemenliði
altýnda yaþattýlar. O egemenlik, Avrupa'da altý yüzyýl sürdü.
Ýþte beðenmediðimiz, "Reform isteriz!" diye tutturduðumuz
gerçek Ýslamiyet, Avrupa'yý böylece egemenliði altýnda bulundurdu.
Tarih iyi incelenir, insaf terk edilmezse, yüce Ýslam dininin insaný hiçbir zaman geri býrakmadýðýný görürüz.
Bilir misiniz, ne geri býrakýr?
Ýkiyüzlülük ve yalan. Bu ikisi, yýlandan daha kötü düþmanlardýr.
Ýslam dini gerçeði arayanlara yol gösterdiði, ümitsiz ve bezgin
olanlara ümit ve cesaret verdiði, bütün insanlýða mutluluk vaat ettiði
için, rahmetin ta kendisidir.
Bir ulusun feyiz ve yüceliði, ancak iki þey ile devamlý olabilir.
Biri bireylerinin kalp ve kalýplarýnýn birleþmesi, vahdete (birliðe)
eðilimleri; diðeri, vekardan ödün verdirtmeyecek bir egemenliðe sahip
bulunmalarýdýr.
Ýþte Allahu Teâlâ, bir ulusun varlýðýnýn devamýný dilerse, onun
yaradýlýþýna bu iki yüce sýfatý vererek, onu olgun bir þekilde meydana
getirir. O zaman o ulus, yüce amaca ulaþýr. Bir millette de vahdete
eðilim gördün mü, o milletin bilinmeyen (gaybi) ilâhi hazineden
donatýldýðýný bil.
Tarihi açar, gerektiði gibi inceler, bütün milletlerin olgunlaþmasýndaki, sona ermesindeki hallerini iyi araþtýrýrsak, insanlýk toplumu
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hakkýnda geçerli olan ilahi kanunu þu þekilde buluruz: Allah bir ulusu,
ancak o ulus bölünme, geçimsizlik (nifak) ve uyuþmazlýk hastalýklarýna
tutulduktan sonra yok ediyor.
Bu din de bize, "Birçok vücutta tek ruh olarak yaþayýn!" diye
emrediyor. "Karþýndaki ya dinde kardeþin, ya da yaradýlýþta bir eþin"
diye sesleniyor.
Bu dinin neresinde reform yapacaðýz?
Özetle, bizde bir gerilik varsa, Allah'ýn, Peygamber'in bize
yasaklamýþ olduðu bölünmeye, geçimsizliðe düþtüðümüzden dolayý
olabilir. Kýskançlýðý, yalaný, ikiyüzlülüðü kaldýr; Kudret, semayý senin
ayaðýna indirir.
Bu din bizden bunu bekler. Yoksa, nefsin kaprislerine uygun
reform beklemez.
Bir din ki insanýn kurtuluþunu, bütün yeteneklerin güzel geliþmesi
olarak ilan eder; insanýn yaratýlýþýnda saklý olan ahlaki ve ruhsal
faziletlerin, ancak kabrin öte tarafýnda meyvelerini toplayacaðýný
açýklar; dünya hayatýnda ise bu faziletleri daha yüksek aþamalara
hazýrlamak için geliþtirmeyi o kimsenin üzerine zorunlu kýlar, dünya
hayatýný ahiret hayatýnýn bir hazýrlayýcýsý kabul eder; "Ýnsanlýk, tüketmek
için deðil, dosdoðru çalýþýp kazanarak, yücelmeyi saðlamak için
doðmuþtur" diye açýklar.
Böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Müslümanlar, Ýslamiyet'e sýmsýký sarýldýklarý zaman, kâinatýn
efendisi olarak yaþamýþlar, her sahada geliþmiþlerdir. Bilim ve
mimarlýkta birçok þaheserler meydana getirmede, süslemede
dünyanýn üstadlarý olduklarýný kim inkâr edebilir?
Ýslam mimarlarýnýn girdikleri her yerde yapýlan tapýnaklar,
saraylar, dünyaya yeni bir þekil vermemiþ midir?
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Yine Ýslam dininin, sanat ve ticarete ne kadar geniþ deðer
verdiðini inkâra kimin gücü yeter?
Evet, bu büyük din sanatkârlara, ticaretle uðraþanlara, o kadar
geniþ ve þerefli dereceler vermiþtir ki, o sayede ticaret ve sanatla
uðraþanlarýn, madenlerin çýkarýlýp iþlenmesinden, türlü türlü alet
edevatlara, silahlara kadar neler neler meydana getirdikleri herkesçe
bilinmektedir.
Tarihte bir dönem kapatýp, yeni bir dönem baþlatan, olmazý
olur yapan, karada gemi yürüten, yirmi üç yaþýnda cihangir olan Fatih'in
döktüðü toplar, bugün Alman müzelerinde sergileniyor.
Onun kazandýðý bu zafer, onu sarhoþ edip Allah ile büyüklük
yarýþýna çýkarmamýþ, önlüðünü giyip "Bu zaferi siz kazandýnýz, müslümanlar" diye, erlerine yemek daðýtmak hizmetinde bulundurtmuþtur.
Zaferle kafasý göklere dikilmemiþ, Bizans'ý fethettiði zaman secdelere
kapanmýþtýr.
Özetle, Ýslamiyet ile müslümanlar her alanda o kadar ilerlemiþlerdir ki, yeryüzünü ve hayatýn þeklini deðiþtirmiþlerdir.
Sözgelimi, Ýslam fabrikalarýnda yapýlan kâðýt, Ýspanya'dan
Fransa'ya, Ýtalya'ya, Ýngiltere'ye, Almanya'ya onüçüncü yüzyýlda
geçmiþtir.
Barutun kullanýmý üzerine çalýþanlar müslümanlardýr.
Hangi birini sayalým? Müslümanlar bitkilerle uðraþmýþlar, o
kadar ileriye götürmüþlerdir ki, onlarý aþý ile birleþtirmiþlerdir. Ticareti
kolaylaþtýrmak ve haberleþmeyi saðlamak için yollar açmýþlar, postalar
düzenlemiþler, geçitlerde kuyular açmýþlar, su depolarý yapmýþlardýr.
Yine müslümanlar, jeoloji konusunda göz kamaþtýrýcý eserler
yazmýþlardýr.
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Müslümanlar, Ýslamiyet'in sadece metnine, sözüne deðil, özüne
hakkýyla sahip olduklarý zaman, bundan önce anlattýðýmýz gibi hangi
alanda bilime konu, sanata model vermemiþlerdir ki...
Ýslamiyet bunlarýn hepsini özendirip, geliþtirdiði halde,
Roma'lýlarýn koyduðu kanunlar, bu hususa tamamen karþý gelmiþtir.
Yine o zamanlar birçok kiþi, Eflatun'un felsefesini izlemiþlerdi. Bu
felsefe, sanayi ile uðraþan kimselere medeni haklarý layýk görmüyordu.
Bir de Ýslam'ýn nuruna bak:
Büyük Peygamber, Tebük zaferinden dönüyorlardý. Sevgili
dostlarýndan Hz. Muaz karþýlamaya çýktý, sýrtýný sývazladýlar. Þerefli
Peygamber, "Kebedet yedâke yâ Muaz!" Yani, "Yâ Muaz, ellerin
nasýrlanmýþ" dediler. "Evet ya Resûlallah, getirdiðin dinin gösterdiði
yolda helal kazanayým, çoluðumun, çocuðumun geçimliklerini alýn
teriyle çýkarayým diye sýký çalýþýyorum, çiftçilik yapýyorum, bundan
dolayý ellerim nasýrlandý," deyince Cenabý Peygamber, Ashabý
Kiram'ýna "Ýþte öpülecek el!" diye Muaz'ýn elini okþayarak gösterdiler
ve "Allah'ým, bu elin sahibini korur" buyurdular.
Þimdi böyle bir dinin acaba neresinde reform yapýlabilir?
O halde kabahat Ýslamiyet'te deðil, bizim müslümanlýðýmýzdadýr. Ýslamiyet, batmayan bir güneþtir. Müslümanlýk da o güneþin
girdiði yerdir. O güneþe perde çekilmez.
Sen, nefsinden doðan ve adýna reform diye tutturmuþ olduðun
perdeyle kalbinin penceresini kaparsan, kendin karanlýkta kalýrsýn,
Ýslamiyet'e bir þey olmaz. Dinde reform yapýlmak isteniyorsa, dinin
kendi yapýsýnda deðil, onun sahibiyiz diye geçinen müslümanlarýn
çoðunluðunun ona sýrt çevirmelerini düzeltmek için yapýlmalýdýr. Yüzler
Peygamberlik nuruna çevrilmelidir. Evet, gerçeðin kapýlarý henüz
kapalýdýr. Geleceðin yollarý ise sayýlamayacak kadar çoktur. Bu
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karanlýðý yok edecek bir ýþýk vardýr ki, o da ancak Peygamberlik
nurudur.
Ýnsan aklý, bir dereceye kadar hikmet âleminde (dünyada)
dolaþabiliyor. Fakat insan, yalnýz hikmet âlemine ait bir varlýk deðildir.
Bir tarafý da kudret âlemine (ahirete) baðlýdýr. Oraya gelince, akýl ve
fikir týkanýp kalýyor. Orada keþif ve geçiþ, vahiy ile mümkün oluyor.
Ýþte insan, ona gerektiði gibi iman ettiði gün huzur buluyor. Acaba
gerçekten âlemde o iman zevkinin üstünde bir zevk var mýdýr? Ýmaný
olmayan kalp, þüphelerin oyun alaný deðildir de, ya nedir?
Evet, her an kuþku ve þüphe içinde yaþamaktan daha sýkýcý ne
vardýr?
Ýþte bu büyük din, insanlýðýn hem duygularýný, hem de aklýný
tatmin eder.
Bu büyük din, kesinlikle kör ve tutucu kurallardan yana deðildir.
Yolunda gidenlere daima, "Hazýr ol, olumlu bir imana, aydýn bir
düþünceye sahip ol" diye seslenir.
Neresinde reform yapýlabilir?
Yine bu büyük dinin ilk önerisi; ahlaktýr, Hak sevgisidir, insaftýr,
ölçülü olmaktýr.
Bu din, hakikate dayanan bir dindir. "Müslümanýn kalbi her
þeyden önce hak ve hakikatý sever" der. "Müslümanda nefsani
tutuculuk olmaz. O benlikten soyunarak Hak'ký sever" der. Çünkü
Allahü Teâlâ, Hak Teâlâ'dýr.
Ýnsanlýk, çoðunlukla nefislerine yenilir. Onun için heves ve
isteklerine uygun olmayan gerçekleri inkâr eder. Bundan dolayý insan
haklarý darmadaðýn olur. Bunu ise ancak, Allah sevgisi önler. Hak
sevgisinin bütün duygulara egemen olmasýný bu din emrettiði gibi,
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insanlara gerçeði sevmeyi, düþünce tarafsýzlýðýný, vicdanda hakbilirliði
de bu din emrediyor.
Böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Evet, Ýslam'da tutuculuk (taassup) yerilmiþtir, ayýptýr. Ýnsanlýðýn
en büyük taþkýnlýðý, kendi isteklerini Allah'ýn emri gibi tanýtmaya
çalýþmasýdýr. Bu din der ki, "Ýnsanlýðýn bütün acýlarý,Allah'ýn hükümlerini
hiçe sayarak, yetki sahiplerinin keyiflerini, iradelerinin eðilimlerini hoþ
görmelerinden ileri gelir. Ýþte o hoþ görülen þey, bütün zulümlerin
kaynaðý olur."
Bütün baský yöntemlerinin, kuvvet sahipleri üzerinde olan ilâhi
kudreti tanýmamaktan ileri geldiðini bildiren bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Bu büyük din; bütün insanlýðýn rahatýný, güvenliðini saðlamak
için, dinlenmeksizin o uðurda cihada koþmayý emreder. Yolunda
gidenlerden böyle bir çalýþma bekler...
Ýslam'ýn gözünde insanlarýn mutlak eþitliðe sahip olduklarýný ilan
eder.
Bireylerin, özel davranýþlarýnda aklý selim içinde, çoðunluðun
gaye edindiði amaçtan baþka bir amaca yönelemeyeceklerini, bütün
baskýlara, etkilere karþý saðlam bir kale gibi olmalarýný emreder.
"Uyuþmazlýklar, nefislerden doðmayacak, ruhlardan doðacak.
Anlaþmazlýk, birleþmek için olacak, ayrýlmak için deðil" der. Bir toplumda bu halin görünebilmesi için de bireylerin; akýl yürütme, araþtýrma,
düþünce hürriyeti, namus, cömertlik, azla yetinmek, tatlýlýk, aðýrbaþlýlýk,
çaba ve gayret büyüklüðü, sabýr ve sakinlik, yumuþaklýk, yiðitlik,
hürmet, cesaret, baðlýlýk, vefa, emanet, kalp huzuru, baðýþlama,
merhamet, koruyuculuk, adalet sevgisi ve þefkat gibi, yüce sýfatlarla
donanmýþ olmasýný temel alan bir dinin neresinde reform yapýlacak?
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"Fazilet, çýkarlara tercih edilmedikçe, gerçek yükselmeye
imkân yoktur" diye haykýran bir dinin, neresinde reform yapýlabilir?
Reformla amaçlanan þey, o büyük dinin ibadetini, taatýný, hatta
kalp ile olan içten baðlýlýðýný da kaldýrýp, yalnýz dil ile bu dine ilgisi
varmýþ gibi gözükmekse, ona reform denmez, yýkým denir, yýkým...
Bazý kimselere göre, dinde reform yapýlýrsa, ilerleme daha kolay
ve çabuk olurmuþ.
Þimdi yeri gelmiþken, þu ilerleme kavramý üzerinde de biraz
duralým:
Ýlerlemek, yükselmek gibi kavramlar, kullanýldýklarý yere göre
anlam taþýrlar. Âdemoðlunun öyle bir mutlak hedefi olmalýdýr ki; ona
doðru gidiþinde artarak yer alan hareketlere, her bakýmdan insanlýðýn
'ilerlemesi' denilebilsin. Halbuki insanlarýn sayýsý kadar, belki daha
da çok hedef vardýr. Herkes, ilerleme denince kendi bakýþ açýsýna
göre bir hedefe varmak anlamýný çýkarýr. Demek ki bütün insanlar
için ilerleme, izafi (göreceli) bir anlam taþýyor.
Þimdi, birçok sebepler, olaylar vardýr ki, insanlarýn ihtiraslarýný
coþturur ve kötülüklerde ilerlemesine neden olur. Buna ise gerçekte,
ilerleme, yükselme denmez, gerileme ve çökme denir.
Yine âlemde birçok sebep ve olay vardýr ki, bunlar da insanlarýn
hayýrlý iþlerde ilerlemesini saðlar. Servetlerine servet katar, babasýnýn
varlýðýna oðlu da varlýðýný ekler. Ýþte gerçek ilerleme ve yükselme,
budur.
Bu büyük din, insanlarýn ilerlemesi ve yükselmesi için, yerde,
gökte ne kadar kapý varsa, hepsini ardýna kadar açmýþtýr.
"Kaygýlanmayý býrak, hazýr ol, samimiliði ve temizliði elde et,
geliþ ve gidiþindeki amacý düþün, içeriye gir!" der.
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Aslýnda Kudret, isteyerek tasdik etmeyeni, istemeyerek öyle
tasdik ettirir ki.
Nasihatle doðru yolu bulamayana onu felaketle buldurur,
felaketle... Nasihat, sözle yol göstermektir. Felaket ise uygulamalý
bir uyarýdýr. Uygulamalý uyarýlar, tecrübeler ise, daha etkili olur.
Güzel bir havada, sakin bir denizde, gemideki yolculardan dine
karþý kayýtsýz olan ve onu küçük görenlere, maneviyatýn gereðinden,
bu dinin insanlara baðýþlamýþ olduðu sonsuz mutluluktan, vicdanlara
verdiði büyük huzurdan bahsedilse, en mantýklý deliller getirilse, yine
de dinletilemez. Çünkü nasihattýr. Fakat aniden çýkan bir fýrtýna,
onlarýn derhal dua ve yalvarma için ellerini semaya doðru yükseltmelerine yeter. Çünkü felakettir.
Evet, saðlýklýyken maneviyata inananlara, "ahmak" diyen
nicelerini gördük. Ýnandýrmaya çalýþanlara karþý hiddet ve þiddet
gösteren nicelerine þahit olduk... Bunlarý can çekiþme hallerinde
ziyarete giderseniz, bir zamanlar maneviyat anlatýldýðý zaman semayý
deler gibi bakan gözleri deðiþmiþ, ayný gözlerin þimdi hazin ve dolgun
bir þekilde semaya yönelmiþ, maneviyat âleminden hayat ve þifa
dilenmekte olduðunu görürsünüz.
Þuna dikkat edelim ki; minik bir çocuðun insani yetenekleri
henüz geliþmemiþtir. Fakat hayvani yetenekleri yaradýlýþtan ortadadýr.
Ýþte bu mahluku Hak'ka yöneltecek, iyi huy ile dolduracak þey, ancak
Din'dir...
Bu büyük din, zorlama ve baskýya uðratmaksýzýn, insanlýða
itaat kanununu öðretmiþtir.
Ýslam ahlaký, bütün ahlaklarýn üstündedir. Çünkü onda ilâhi
iradeye bilinçli bir þekilde teslim olma, aklýn ve mantýðýn kabul
edemeyeceði þeylerden sakýndýrma, insanlar arasýnda uzlaþma,
kaynaþma ve kardeþlik esaslarý vardýr.
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Ýþte bundan dolayý Ýslamiyet, insanlýk için uyulmasý gereken
bir örnektir. Ve böyle olduðunu da her gün görmekteyiz. Bugün
Ýslam'ýn en büyük delili olan Kur'aný Mübin'i sevgiyle ve hürmetle
koynunda gezdiren, ona gönül veren, Kur'an sofrasýnda oturmaya
hazýr birçok Batýlý âlimi seyrediyoruz...
Bu büyük din, insanýn edebine, bedenine, dinine zarar veren
þeyleri yasak ettiði gibi, içki, kumar ve fuhuþu da yasaklamýþtýr.
Bu büyük dinde, seçkinlerle sýradan kiþilerin dengesi ve fakirin
zengine düþman olmamasý için, Hz. Muhammed (S.A.V.) "Faiz
yasaktýr" diye emretmiþ ve fakir ile zenginin birbirine sarýlabilmesi
için, zekât kurumlarýnýn kurulmasýný bildirmiþ, böylece fakiri zengine
hissedar yapmýþtýr.
Þimdi, böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Bu din, sadece Allah hakkýndaki öðreti ve bildirilerle, dünya
denilen bu âlemde insanýn çok yüksek bir dereceye sahip ve Hak'kýn
vekili olduðunu, ona ruh üflenerek seçkin bir varlýk olarak yaratýldýðýný,
tam bir baðýmsýzlýk ve hürriyete sahip olduðunu bildirmekle yetinmez.
Kýsacasý, insana yol göstermek için benzeri görülmemiþ esaslar ile
donatýlmýþ pratik bir din olmakla kalmaz, insanlýðý en büyük maddi
ve ilmi ilerlemelerle yürütür.
Ýþte bundan dolayýdýr ki Ýslamiyet, Ýslam'a inananlarda bu sýrlarý
bilmeye ve anlamaya karþý kuvvetli bir istek meydana getirdi. Bu
isteði karþýlamak için bu dinin gerçek baðlýlarý, aþk ile çalýþýp, cihaný
irfan nuru ile aydýnlattýlar... Cehaleti gördükleri yere ilmi, zulmü
gördükleri yere adaleti, inkârý gördükleri yere imaný koydular. Çünkü
onlar, Hz. Muhammed (S.A.V.)'nin sesini iþitmiþlerdi... O ses, sýradan
bir insan sesi deðildi. O ses, insanlýðý ölüm uykusundan uyandýran
sesti.
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Karlayl (Carlyle) der ki:
"Hz. Muhammed (S.A.V.) öyle bir inkýlâp yapmýþtýr ki, onun
ortaya çýkýþý Araplarý karanlýktan aydýnlýða çýkarmýþ, Arabistan
ancak bu sayede canlanmýþtýr. Hz. Peygamber bunlara, iman
edecekleri bir kelimeyle gönderildi. O gelmeden önce hiç dikkat çekmeyen insanlar, O gelince cihanýn dikkatini üzerlerine
çektiler. Arabistan bir taraftan Granada'ya, diðer taraftan Delhi'ye kadar uzandý. Dünyanýn büyük bir bölümü, ilim ve irfan
ýþýðýna boðuldu.
Aslýnda Ýslam dini böyle büyük, böyle hayat veren bir dindir.
Ona iman eden bir millet, verimli, yüksek ve büyük bir tarihe
sahip olur.
Hz. Muhammed (S.A.V.) kapkaranlýk çöllerin ortasýnda bir
alev gibi parladý... Çölün kumlarý o ateþ ile infilak etti... Bu
patlamanýn alevleri Delhi ile Gýrnata (Granada) arasýnda uzayan
ufuklarý aydýnlattý..."
Yine Karlayl þöyle söyler:
"Ýnsanlar Hz. Muhammed (S.A.V.)'nin sesini dinlemeli, dinlemeli..."
Evet, bugün Hz. Muhammed (S.A.V.)'nin sesi dünyanýn her
köþesinde, Ýngiltere'de, Amerika'da, Avustralya'da, Japonya'da,
Almanya'da bütün insanlar tarafýndan dinleniyor ve sonsuza kadar
da dinlenecektir.
O'nun getirdiði bu büyük dinin neresinde reform yapýlabilir?
Büyük Peygamber bu âlemden çekilip, Cemal âlemine gittikleri
zaman, Müslümanlara ilerlemeyi elde etmeleri için gereken hiçbir
þeyi eksik býrakmadý. "Kur'an'dan ayrýlmayýn, birliði bozmayýn!" dedi.
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Evet, bir amacýn gerçekleþebilmesi için, birlik en büyük esastýr.
Müslümanlarda yýkým, Kur'an'ý mezarlýk ve ölü kitabý yaptýklarý
anlarda baþlamýþ, birlik de o günden baþlayarak bozulmuþtur.
Þimdi reformdan amaç, Kur'an'ý mezarlýk kitabý olma halinden
kurtarýp, dirilere gönderildiði için, insanýn hayatýný ona uydurmasý
anlamýnda ise, diyecek yok. Ama ona da reform denmez, Ýslam'ýn
baðrýna dönüþ denir, dönüþ...
Bu büyük din, insaný ahlakça öylesine geliþtirir ki; insan saygý
ile, sevgi ile Allah'tan korkmaya baþlar. Ýþte her hikmetin baþý da
odur. O olmadýkça insan, zalimdir. Zalim de ne yaparsa yapsýn, sonu
hayal kýrýklýðýdýr. Hatta iyilik bile yapmak istese, yine hayal kýrýklýðý
ile karþýlaþýr.
Çünkü; "Ve lâ yeziydüz zalimiyne illâ hasârâ" buyurulmuþtur.
Yani zalimler, ancak Allah'tan korkmayanlardýr.
Aslýnda Allah'tan korkmaya katlanamayan, zorunlu olarak
insanlardan korkar... Bu çeþit korkular da bir milletin yýkýmýna sebep
olur.
Ýþte, Hz. Muhammed (S.A.V.)'e baðlý olanlar, insanlardan
korkmuyorlardý. Bundan baþka büyük ile küçük, zengin ile fakir
arasýnda bir fark gözetmiyorlardý... Asâsý kýlýcýndan daha korkunç
olan Hz. Ömer, bir fakir kadýnýn bedduasý karþýsýnda tir tir titriyordu.
Evet, kanunlarý gözeten Hz. Ömer, emirlik makamýna gelmiþti.
Milletin iþiyle o kadar doluydu ki, en samimi dostlarýyla bile
konuþacak zamaný kalmamýþtý.
Hz. Abbas diyor ki:
– Hiç olmazsa gece olunca ziyaretine gideyim dedim. Karanlýk
bir geceydi, ayaz da vardý. Fakat ziyaretine niyet ettim, çýktým.
Sokakta benden baþka da kimse yoktu. Baktým, uzaktan heybetli
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bir zât geliyor. Acaba kimdir diye düþünürken, Hz. Ömer olduðunu
gördüm. Selamlaþtýk... "Size geliyorum" dedim.
– Ýyi ama ben görevdeyim.
– Gece mi?
– Gece, gündüz... Ben görevliyim, sorumluyum, milletin
yükünü omuzuma almýþým.
– Seni çok göreceðim geldi.
– Öyle ise, ben gücüm yettiði kadar bütün mahalleleri dolaþacaðým, devriyeye çýktým. Ne var, ne yok, anlayabildiðim kadar
anlamaya çalýþacaðým. Sen de istersen beraber gezelim...
Hz. Ömer'in halinden mi, yoksa halkýn vicdanýndaki huzurdan
mý aksediyordu, bilemiyorum ama, sanki ortalýðý ahirete ait bir sükunet
kaplamýþtý... Saðlý sollu kapýlarýn önünde dura dura yürüyorduk.
Evlerin içindekiler, bundan habersizdi. Ömer bu iþte o kadar titiz
davranýyordu ki, harap, kýrýk bir kapýnýn önünde dahi duraklamadan
geçmiyordu. Medine'nin dýþýna çýkmýþtýk... Derinlere doðru
bakýyordu... Bir çadýr gördü. "Oraya da yürüyelim," dedi. Çadýrýn
önüne geldik, içerden mini mini çocuk sesleri "Açýz, açýz... ne olursun
bir lokma ver," diye feryat ediyorlardý. Ýslam adabýnda izin almaksýzýn
hiçbir yere girilmediði halde, çocuklarýn feryadýndan Hz. Ömer izni
falan unuttu, içeriye girdi. Ocak baþýnda ihtiyar bir anne, ateþ üzerinde
kaynayan þeyi karýþtýrýyordu. Gözyaþlarý içinde: "Durun yavrularým,
sabredin, þimdi piþecek..." diyordu. Çocuklarýn feryadý daha da
yükselmiþti.
Hz. Ömer selam verdi, ihtiyar anne selamý aldý.
– Bu çocuklar niye aðlýyor? Bu zamana kadar neden bu
yemek piþmedi?
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– Onlar niye mi aðlýyor? Bu gün ikinci gündür açlar. Ocakta
kaynayaný yemek mi zannediyorsun? Avuturum da uyurlar diye su
kaynatýyorum, su!..
Beyaz elbisesinin içerisinde nurani ve heybetli bir görünüþe
sahip olan Hz. Ömer, o kadar erimiþ, o kadar erimiþti ki, onun bu
haline acýmamak elden gelmezdi...
Ýhtiyar anne:
– Beni ayýplamayýn. Yavrular bana ne yapacaðýmý þaþýrttý.
Belki susarlar dedim.
Hz. Ömer korka korka:
– Teyze, senin hiç kimsen yok mu? Kocan, oðlun filan?
– Kimi þehid oldu, kimi öldü. Bunlar torunlarým.
– Peki, insan gidip de halini Ömer'e söylemez mi?
– Ömer'e mi?.. Allah onu en kýsa zamanda yok etsin, saadeti
yýkýlsýn... Bayraðý yerlere serilsin... Ölür de sizin halifenize yüz suyu
dökmem! Sonra Ömer de kim? Benim babam ondan çok daha
cömert adamdý...
Bir aralýk, çocuklarýn "açýz" sedasý yine yükselmeye baþladý.
Kadýn ellerini, semaya kaldýrdý:
– Ya Rabbi! Bu yetimlerin âhlarý birer yýldýrým olsun da
Ömer'in tepesini delsin...
Hz. Ömer bu beddualar karþýsýnda tir tir titriyordu:
– Teyze, etme, diyordu. Kendisine haber verilmeyince ne
bilsin?
– Ne mi bilsin? Ýnsan yanýndaki çadýrdan gelen iniltiyi duymaz
mý? Duyamayacaktý da, zamanýnda milletin yükünü neden üstlendi?..
Böyle sözler ilahi katta kabul edilecek mazeretler deðildir.
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Sonunda Hz. Ömer bana, "Çabuk, çýkalým!" dedi, çýktýk.
Medine'nin dolambaçlý sokaklarýndan gide gide erzak ambarýna
girdik:
– Þu un çuvalýný bana yükle! dedi.
– Ya Ömer, ben yükleneyim... diye rica ettim.
– Hayýr, hayýr... iþitmedin mi kadýnýn sözünü, ne kadar haklý.
Zamanýnda ben aðýr ve sorumluluk isteyen bu iþi üzerime
almayacaktým, Abbas! Milletin hesabýný ilâhi huzurda vermek kolay
þey deðildir... Dicle'nin kenarýnda otlayan bir koyunu bir kurt aþýracak
olsa, ilâhi adalet Ömer'den onu soracaktýr. Evet, yere haksýzca, zulüm
ile bir damla kan damlasa, o damla büyük, koca bir girdap olur,
Ömer'i boðar... Kadýnýn sözleriyle hâlâ tir tir titriyorum. Bana
acýyorsan þu yað testisini al.
Yola koyulup çadýra döndük. Hz. Ömer hemen yemeði
piþirmeye hazýrlandý, bu sefer de ocak söndü. Tekrar ocaðý
uyandýrmaya çalýþtýk. Hz. Ömer üflüyordu... Beyaz, nurani sakallarýnýn
arasýndan zifiri dumanlar çýkarken, yer gök heyecan içinde onu
seyrediyordu. Sonunda yemek piþti. Hz. Ömer, dizlerinin üzerinde
çocuklarýn karnýný doyurdu, çocuklar gülmeye baþladýlar, biraz sonra
uykularý geldi...
Ben de Ömer'e yavaþça:
– Kalk, sabah olacak! dedim.
– Evet! dedi.
Ömer çýkarken kadýna:
– Teyze, yarýn Emirlik makamýna gel. Biz durumu Emir'e
bildiririz, inþaallah hakkýnýzda hayýrlý olur.
Öylece çadýrdan ayrýldýk, Hz. Ömer'e rica ettim:
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– Ben yarýn, izin verirsen yanýnda bulunacaðým, bakalým kadýn
gelince ne yapacak? Onun halini görmeyi pek merak ediyorum.
Hz. Ömer:
– Peki! dedi.
Öðle vakti kadýn geldi. Bizi görünce, vakur bir olgunlukla geri
döndü. Hz. Ömer'i hayret kaplamýþtý.
– Ne tuhaf kadýn. Acaba bizde yine bir kusur mu gördü?
dedi. Hemen:
– Teyze, beni baðýþladýn mý? Kadýn:
– Adaletini her zaman böyle görmek isterim, cevabýný verdi.
Þimdi bu herkesin bildiði bir olaydýr, ama bunun incelikleri
üzerinde biraz duralým...
Kanunlarýn koruyucusu olan Hz. Ömer, bu büyük dinin, bu
aþk dininin potasýnda erimeden önce ne halde idi, bir bakalým. O
Hz. Ömer ki, mini mini bir kýz çocuðunu, Ýslamiyet'ten önceki dönemin
kurallarý gereði, diri diri topraða gömmüþtü.
Ýslam'ýn nuru ile içinde bulunduðu karanlýktan aydýnlýða çýkýp
Hz. Ömer olduktan sonra, piþmanlýkla ah çeker, gözleri acýmayla
dolarmýþ. Bu halin nedeni kendisine sorulduðu zaman:
– Evet, Ýslam'ýn nuruna kavuþmazdan önceki hâlim gözümün
önüne gelir de, onun için ah ederim. Ben bu iri ellerimle yavrumu
topraðýn içine iterken, o da mini mini elleriyle, benim sakalýma bulaþmýþ
olan topraklarý, silkeliyordu... Allah yol göstermeseydi, Cenabý
Ahmediyet'in merhamet eli elimden tutmasaydý, ben büyük bir
eþkýyadan baþka ne olabilirdim?...
Ýþte birinci Ömer...
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Bu büyük dinin manasýna daldýktan sonra, ihtiyar annenin
karþýsýnda ikinci Ömer...
Taban tabana zýt iki hâl...
Bu dinin neresinde reform yapýlabilir?
Sonra bu büyük din, kendisine tertemiz bir sevgiyle baðlanmýþ
olan inananlarýna nasýl bir onur vermiþtir ki, ihtiyar kadýna, evet son
derece çaresizlik içinde kalmýþ Ýslam'ýn annesine, "Ölür de sizin
halifenize yüz suyu dökmem" dedirtmiþti? Haydi önce tanýmýyordu,
fakat sonra, Emirliðe geldikten sonraki vekarý ne idi?
Ýþte o anne, bu feyzi nereden almýþtý?
Büyük dinden...
Çünkü Ýslam, "Ýnsanda Allah'ýn emaneti vardýr. Bunun için
insanlýk onuru ayak altýna alýnmaz" diye, ilk dersi veriyordu... "Kerim
(soylu, cömert) olanlar, kerim olanlara dahi yüz suyu dökmez" diye
öðretiyordu.
Sonra Hz. Ömer de ihtiyar hanýma bu yakarýþý yaptýðý zaman,
bin dört yüz þehir fethetmiþti. Öyle þehirler ki, her biri baþka bir iklim
idi.
Dünya daima iki kuvvet tecellisinde yürür. Ýþte Ömer, binlerce
senelik o iki kuvveti yýkmýþtý, yalnýz hak kuvveti meydanda idi. Âlemde
benzeri görülmemiþ bir inkýlâp beliriþi ortaya çýkmýþtý.
Ve bu büyük dinin sayesinde bu varlýklar, gerçek takipçisini
þýmartmamýþtý.
Acaba bu dinin neresinde reform yapýlabilir?
Evet, Ýmamý Ali'nin katili, Hz. Ali'yi zehirli kýlýçla ensesinden
vurmuþtu. Hz. Ali'nin dostlarý hemen katili yakaladýlar, hýrpalamaya
baþladýlar. Hz. Ali kendi can acýsý arasýnda:
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– Ne yapýyorsunuz? Ben hayattayým, dokunmayýn, zulüm
edenlerden olursunuz, diye baðýrýyordu.
Ýnsaný bu kadar büyüten bir dinin, neresinde reform yapýlabilir?
Yine Hz. Ali, savaþ meydanýnda yere yatýrmýþ olduðu
düþmanýnýn baþýný tam vücudundan ayýracakken, altýndaki düþman
son savunmasý olarak Hz. Ali'nin Hak aynasý olan yüzüne, aðýr bir
tükürük fýrlattý. Hz. Ali düþmanýn üzerinden hemen kýlýcýný kaldýrdý
ve:
– Kalk!.. dedi.
Ýradeli, bilinçli, ölüm anýnda bile kendisini kaybetmeyen düþman
þaþýrmýþtý... Cenabý Ali'ye sordu:
– Hangi þey benim baþýmý vücudumdan ayýrmaktan sizi
alýkoydu?
– Yüzüme tükürmen... Yüzüme tükürdün, nefsim coþtu. Biz
kendi hesabýmýza kimseye el sürmeyiz. Yarýsý kendi nefsim için, yarýsý
Hak için sana kýlýç vuramazdým. Onun için kýlýcýmý boynundan hemen
kaldýrdým. Yine çarpýþacaðýz...
Düþman þaþýrmýþtý. Bu büyük insana bu büyük feyz, nereden
geliyor diye düþünüyordu...
Ýþte Ýslam'ýn bu uygarlýðýný görmeyip de; evet, Ýslam'ýn
baðrýndaki o büyük uygarlýðý seyretmeyip de, "Ýlerleme, ilerleme"
diye tutturup yarým saatte milyonlarca can alan bir uygarlýkta, bu
büyüklükte bir adam gösterilebilir mi?
Bu din, "geveze olmaktan çok çalýþkan ol, kuvvetin çenende
olmasýn, kollarýnda olsun, insanlýða hizmetin bulunsun..." diye emreder.
Ýnsanlýðýn Fahri Ebedisi buyuruyor ki:
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"Ýlahi huzura çýktýðýnýz zaman, Cenabý Hak sizi nasýl tanýyacak
zannediyorsunuz? Sizi çocuklarýnýza sevginizle, diðer insanlara
dostluðunuzla tanýyacaktýr.
Allah'ýnýzý seviyor musunuz?.. O halde önce insanlarý seviniz!
Allah'a yaklaþmak mý istiyorsunuz? Yarattýklarýný seviniz!
Kendiniz için istediðinizi, onlar için de isteyiniz..."
Bu büyük din ancak, inananlarý ve geleceðin inananlarýn olduðuna inananlarý, gerçek dostluk ile kardeþtirler diye ilan eder.
Bu dinin bu büyük buyruðunu gönül âleminde duyan kimse,
millette ne zaman düþkünlük ve sefalet görse, bunu diðerlerinin sýkýntýsý
gibi deðil, kendi sýkýntýsý gibi kabul eder.
Ýþte bu hal meydana gelince, insanlýk uðruna kendi kiþiliðini
terk eder. Baþkalarýný sevmek, nefsiyle karþýlaþtýrmak hali belirir.
"Önce canan, sonra can" diye yaþamayý, kendine zevk edinir. Milletin
mutluluðunu kendi mutluluðuna tercih eder. Kendi mutluluðu için nasýl
çalýþýrsa, insanlýðýn mutluluðu için de ayný þekilde çalýþýr.
Þimdi bunu emreden ve öðreten bir dinin, acaba neresinde
reform yapýlabilir?
Bu büyük din, kendisine baðlananlarýn seçkin iþareti, 'içten
dostluk'tur der.
Evet, herhangi bir toplulukta içten dostluk yoksa, o toplum
hakikatten çok uzaklaþmýþtýr ve ne yaparlarsa yapsýnlar, gönül huzuru
ile yaþayamazlar.
Buna canlý bir örnek verelim:
Göz güzel bir þeyi gördüðü zaman, kulak onu kýskanarak
çýkarmaya çalýþýr mý? Hayýr!.. O da ayný zevki alýr.
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Kulak iyi bir þey iþitince, göz onu týkamaya kalkýþýr mý? O da
zevk içindedir.
Sað eli iyi bir þey yapýnca, sol el onu kesmeye kalkar mý?
Hayýr!.. O iyiliðin zevki, bütün vücudun organlarýný dolaþýr...
Acýlar da böyledir.
Vücudumuzdaki bir organda aðýr bir hastalýk olduðu zaman,
hiçbir organ uyumaz. Ýnsanlar da birbirinin organýdýr.
Bundan haberli olmayýp, insanlýk âleminin acýsýyla, sevinciyle
ortak olmayana, insan payesini vermeyen, "ülâike kel'en'âmi bel
hüm edal" (onlar, nimetleri paylaþanlardýr) diye seslenen bir dinin
neresinde reform yapýlacakmýþ?
Her mü'minin alnýna Allah'ýn kudret eliyle "Ýnnemel mü'minune
ýhvetün" (müminler birbirine dosttur) emri sübhânisi, özel bir damga
gibi yazýlmýþtýr. Düþmanlýk ve ikiyüzlülük ile bu parlak damgayý silmek
isteyenler, dünyada ve ahirette istediklerini alamayanlardýr.
Fakat ne kadar acýdýr ki, yukarýdan beri saydýðýmýz Ýslam diniyle
ilgili toplumsal kurallarý, yüzyýllardan beri müslümanlarýn birçoðu terk
etmiþler; evet, Ýslamiyet'in ruhunu terk etmiþler, sözünü de anlamadan
yürümeye baþlamýþlar, birbirlerini sevmez olmuþlar, yaradýlýþta beraber,
hakikatte kardeþ olduklarýnýn farkýna varamamýþlar, uykuya
dalmýþlardýr...
Eðer reformdan amaç, bu uykudan uyanýp nefsin ordusu olan
hainlik ve karýþýklýðý, hýrs ve kýskançlýðý tepeleyerek, Ýslam'ýn
baðrýndaki kalp birleþmesini meydana getirip Kur'an sofrasýnda diz
dize oturmak, akýllarý fethetmek, gönüllere girmek ise, öyle reformun
baþýmýzýn üstünde yeri vardýr.
Yoksa reform kelimesi altýnda; dinin ana hatlarýný oluþturan
esaslarýný yýkmak, adaletle sýnýrlandýrýlmýþ olan, insana Kudret
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tarafýndan verilmiþ bulunan hürriyeti ezmek ise, bu büyük din ona
izin vermez.
Bu din, "Heveslerinize, nefislerinize esir olmayýn, vicdan
hürriyetinizi ve içtenliðinizi kaybetmeyin, birliðe erin, dirliðe girin,
gerçek kardeþ olarak yaþayýn, birçok kalýpta bir ruh olarak yaþayacak
yerde, birbirinizin insafsýz düþmaný olmayýn" der...
Yine bu büyük din, "Düþmanýnýzý korkutarak kaçýracak büyüklükte bir kuvvet ve kudrete sahip olmalýsýnýz, o þekilde çalýþmalýsýnýz"
diye emreder.
"Düþmanlarýnýza karþý o kadar kuvvetli olun ki, onlarýn hainlik
silahlarýný elinden alýp mahvedecek kadar yükselin" diye buyurur.
Bu öyle bir dindir ki, alçaklýða razý olmanýn alçaklýk, zulme
rýzanýn zulüm olduðunu bildirir.
Evet, bu öyle yüce bir dindir ki, bu evren, duyularýmýzla
kavrayabildiðimiz ve kavrayamadýðýmýz bu koskocaman varlýk,
insanýn varlýðýnýn þerefine yaratýlmýþtýr diye ilan eder, dolayýsýyla insanýn
kýymet derecesini bildirir.
Bu din, "Eddünyâ mezraatül âhire" yani, "Bu dünya insan
için bir tarladýr. Burada ne ekerse, ahirette onu biçer. Burada cahillik
tohumunu eken, sonsuzluk âleminde marifet ürününü alamaz, hiçbir
fazilet tanesi bulamaz" diye buyurur.
Cenabý Hak büyük Kitab'ýnda:
"Ey inananlar, geleceðin inananlarýn olduðuna inananlar!
Allah için, Ýslamiyet'i yükseltmek için cihad edin. Sizi bunun
için seçtik ve tercih ettik. Din emirlerinde sizin üzerinize zerre kadar
darlýk yüklemedik" buyuruyor.
Ýþte bu ilâhi emirleri ile bu din, insaný gönül tahtýnda yaþatmak,
hem de mutlu, hür, hükmedercesine yaþatmak için lütfedilmiþtir.
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Þimdi, böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Evet, "Haklýnýn haksýzdan korkmasý Hak'ka aðýr gelir" diyen
bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
"Ey inananlar! Kalplerinin, kalýplarýnýn görevlerini ayýranlar!
Sabredin, katlanýn, bekleyin, Allah'a sýðýnýn. Tâ ki kurtuluþa
eresiniz" diye buyuran bir dinin, neresinde reform yapýlabilir?
Dikkat! Sabýr, sadece sýkýntý ve dertlere, belalara aciz kalýp
boyun eðmek anlamýnda deðildir.
Sabýr: Allah'ýn emrine gönül verip Marifet'in üstün yoluna
girmek, istenilen þeye eriþmek için engelleri, eziyetleri kabul etmek,
sebat etmek demektir.
Sabýrla katlanmaya gelince:
Birbirimize "Ne yapalým, talihimiz böyleymiþ" demek deðildir.
Bizi Rabbimiz, küçük cihad (savaþ meydanýndaki cihad) ve büyük
cihad (nefisle mücadele cihadý) ile görevlendirmiþtir. Dolayýsýyla
zamanýmýzý faziletle ve yükselmemize engel olan nefsimizin hallerine
karþý cihad ile geçirmeliyiz ve onu yenerek, Hakikat-i Muhammediye'ye girmeliyiz, demektir.
Þu halde sabýrla katlanmak demek: Birbirimizin maddi ve
manevi yükselme olanaklarýna koþmak ve bu hususta Allahu Teâlâ'nýn
söz verdiklerini söyleyerek teselli olmak; bu imkâný düþünceden
davranýþa dönüþtürmek için birçok kalýpta bir ruh olarak birleþmek,
çalýþmak, kararlý olmayý tavsiye etmek demektir.
Dayanma ve sýðýnmaya (ittikaya) gelince:
Ýmanýn faziletlerini ve Ýslamiyet'in þereflerini birleþtirip saðlayacak bütün sebepleri ve hareketleri seçmek demektir.
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Ýþte Kur'aný Mübin bize, kurtuluþun koþullarý bunlardýr diye
emrediyor. Bu koþullarý, hürmet ve kulluk makamýnda tutanlara
kurtuluþ nimetini söz veriyor. Ve bundan gaflete düþmememiz için
de, günde beþ kez "Hayyealelfelâh" (kurtuluþa gelin) diye, göðe
yükselen yüce makamlardan, kurtuluþa çaðýrýyor.
Biz kurtuluþa koþmak istemez, birbirimizi sevmez, sevgi, acýma,
hürmet cevherlerini kaybedersek; evet, kudretin insanlara baðýþlamýþ
olduðu bu üç sermayeyi tüketir, kusuru da dine yükler, nefs-i
emmaremizin küçük bedeli karþýlýðýnda sonsuz hayatýmýzý, sürekli
mutluluðumuzu satarsak, geliþ ve gidiþteki amacý duymazsak; þu üç
günlük dünya hayatýmýzda ne gibi bir huzur duyabiliriz ve sonsuz
geleceðimize, bizi sonsuz mutluluða kavuþturabilecek neyi sunmuþ
olabiliriz?
Belki bir soru sorulabilir:
Kurtuluþu nasýl bulalým? Ona doðru nasýl koþalým?
Temiz bir niyet, tam bir içtenlik ile.
Acaba bundan kolay bir þey de var mýdýr?
Ýnsan, kalp kulaðýný açacak olursa, þu evrenin büyük mescidinde, Hz. Muhammed (S.A.V.)'nin sesini olanca parlaklýðý ile
dinler...
O'nun davranýþlarýna, onun yol göstericiliðine bir kerecik göz
atarsa, onun kutsal bakýþý yetiþir, ve lütfun büyük yolunu görmüþ
olur. Kibriya'nýn huzurunda daima fakir ve insanlýðýn huzurunda daima
alçakgönüllü kalýr da bundan zevk alýr, zevk!.. Toplumun çýkarlarýný
kiþisel çýkarlarýna tercih etme zevki gelir, o zaman doðruluk ve
kurtuluþ kapýlarý açýlýr.
Ýþte bu din, bize böyle diyor...
Biz, insani gücümüzle bunun neresinde reform yapabiliriz?
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Bu din, "Gelecek, gönül uyanýklýðýna baðlýdýr" diye feryat
ediyor.
Bu uyanýklýk, insana doðruluðu emreder.
Ýnsanlýðýn son derecesi de doðruluktur.
Evet, doðru insanýn karþýsýnda, Ýblis bile tir tir titrer.
Doðruluktan ayrýlan kimse, kabrin içerisinde baðlý olarak kalýr.
Doðruluk, utanmayý doðurur.
Hayâ (utanma, edep), baþtan sonuna kadar hayýrdýr.
Ýnsanýn þerefi, utanmasý ile belli olur.
Utanma, sabra götürür. O dereceye çýkanlar, Allah'tan
baþkasýna þikayet edemezler, aciz insanýn kapýsýný çalamazlar.
Utanmasý olmayan adam, þekil olarak insan gibi görünse de,
gerçekte bu yüce isimle ayrýcalýk kazanmaya hakký yoktur.
Ýnsanýn kendi üstün vasýflarýnýn þerefini cisimsel varlýðýyla deðil,
böyle yüksek manalarla göstereceðini ilan eden bir dinin, neresinde
reform yapýlabilir?
Bu din der ki:
"Kalbi ölenlerle konuþmayýn... Bunlar, kendi kabirlerini
üzerlerinde taþýyanlardýr."
Ölü kalpli diye o kimseye denir ki, benliðinin karanlýðýnda
kalmýþ, cahilliðinin çirkinliði ile süslenmiþtir.
Cahil de ona denir ki, doðru duygudan yoksun kalmýþ, Hak
lezzetlerini terk etmiþtir. Bunlar ne dünyaya sahip olabilirler, ne de
ikinci hayatta yer alabilirler."
Yine bu dinde:
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"Ýnsanlar, öldükleri için tasalanmasýnlar, elden kaçýrdýklarý mana
için, bir daha gelmemek üzere kaçan mutluluklar için tasalansýnlar"
buyuruluyor.
"Resmin üzerinde durup da, ressamýndan habersiz olma" diye
emrediliyor.
Bu din, tekliften önce tarif eder. Kötülüklerin, suçlarýn,
günahlarýn yükünü gayet güzel hafifletir.
"Bölünmeyi, tefrikayý kaldýrýn, yoksa yýkýlýrsýnýz" der.
Bu dinde en büyük günah, yaratýlmýþlara hakaret nazarýyla
bakmaktýr.
Onun için hiçbir zerreye hakaret nazarýyla bakma!
Gül demetini meydana getiren, bir çöptür, çöp!..
Ýþte onun için kiþinin kendi ayýbýný bilmemesi, Allah katýnda en
büyük günahlardandýr.
Hazreti Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâm, bu âleme tenezzül
ederek þeref vermezden önce, Allah'ýn kullarýna en büyük hediyesi
olan düþünce hürriyeti, âlemin neresinde vardý ve yürürlükteydi?
Bu gerçekleri bize bildiren bu büyük dinin neresinde reform
yapýlabilir?
"Zalim, iblis gibi ilahi rahmetten yoksun býrakýlmýþtýr" diyen bir
dinin neresinde reform yapýlabilir?
Bu din: "Ahlaksýz bir kavim varlýðýný koruyamaz" der.
Ve O'nu bizlere bildiren, öðreten Hazreti Muhammed de (salat
ve selam onun üzerine olsun), "Ben ancak iyi ahlaký tamamlamaya
gönderildim" diye, bütün yaratýlmýþlara kendisini tanýtýr.
Ahlak ise, din ile kalýcý olur.
79

Evet, ancak sonsuzluða tam anlamýyla inananda, tam anlamýyla
ahlak olur.
Ýnsana boyun eðende, kendini geliþmiþ bir hayvan sayanda,
yarýn bir huzurda bulunacaðýna inanmayanda, ahlakýn zevki tam
anlamýyla bulunabilir mi?
Dine, Allah korkusuna dayanmayan onur ve haysiyetler,
çabalar, talaþ alevi gibi bir parlar, bir söner, kuvvet ve metaneti
bulunmaz. Evet, darýlmalar ve nefsin eðilimleriyle renkten renge girer,
güvene layýk görülmez.
Bu din insana, âdemin ve âlemin gerçeðini bildirir...
Amel sandýðý denilen kabir çukurunu aydýnlatacak göz verir.
Bu el ve ayak gittiði zaman, ruhunun uçmasý için kol ve kanat verir...
Kalýbý ruhun parlaklýðý ile sevdirir.
Aklýnýn tadý bozulanlarý tedavi eder, Hak lezzetini tattýrýr. Adamý
gölge avýna çýkartmaz.
Ýlim ve irfan kimin malý olursa olsun, bu dinin nazarýnda bütün
insanlýðýndýr.
Ýslamiyet insanlýðý, yaradýlýþýndan dolayý asla ayýrmadýðý gibi,
yetiþme tarzlarýndaki farklýlýklarýndan dolayý da ayrý tutmaz.
Ýslam dini, iþ alanýnda iþ bölümü prensibini izler. Herkese,
yetenek ve uzmanlýðýna göre görev verir. Ve herkesi görevine göre
ödüllendirir veya cezalandýrýr.
Ýslam'ýn gözünde görev ve sorumluluk eþtir, eþ...
Bu büyük din, yalnýz bizim deðil, bütün insanlýðýn, en yüksek
uygarlýklarýn gittikçe gölgesine sýðýnacaklarý bir sancaktýr.
Çünkü insanlýk, binlerce yýldan beri edindiði tecrübelerle çok
kesin olarak anlamýþtýr ki; dinsiz yaþamak mümkün olmuyor.
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Nasýl ki bedenin havaya, gýdaya ihtiyacý varsa, ruhun da gýdasý
din oluyor.
Evet; dinsizlik, hiçbir zaman çoðunluðun mezhebi olamýyor.
Sonra dinler içinde, aktarýlan her emri, aklý selime göre mantýklý
olan tek dinin de, aziz Ýslam dini olduðu açýktýr.
Demek oluyor ki, zenginlik ve heybetin zirvesine ne kadar
çýkýlsa, vicdanlar imanýn nurundan yoksun olup, karardýðý günden
itibaren, tükeniþ gerçekleþiyor. Tarihin sayfalarý da bunu çok açýk
olarak gösteriyor.
Ýnsanlar, dinin ruhiyatýndan uzaklaþtýklarý zaman iki maske
kullanýrlar. Bunlarý deðiþtire deðiþtire, çeliþkili bir hayat yaþamaya
baþlarlar. Ýþte insanlýk âleminden o anda huzur kalkar; deðil kötülüðe,
hangi iyiliðe sarýlsa, yine hayal kýrýklýðýyla karþýlaþýr.
Ýnsan niçin mutlu olmaz? Kendisi için yaþamak istediðinden...
Halbuki hayatý insana kim verir? Allah!..
Dolayýsýyla insan, gafletten kurtulup, kendisi için deðil de Allah için yaþarsa, mutluluk onun ayaðýna kapanýr. Keder yýkýlýr, ümitsizlik
kalkar, Kudret'e isyan etmekten vazgeçilir, sahte benlikle Allah'ýn
yollarýnýn ölçülemeyeceði kavranýr, "bu hususta kudretimiz yok, karar
bizim akýl ve mantýðýmýza deðil, Allah'ýn iradesine baðlý imiþ" denir. O
zaman, yalnýz insana emanet olarak verilmiþ olan, adaletle sýnýrlandýrýlmýþ olan hürriyetin tadýna erilir.
Burada bir soru soralým:
Acaba insana hürriyet duygusu nereden gelmiþtir? Hürriyeti
insanda var eden madde midir?
Maddede irade yoktur ki, insana hürriyet verebilsin. Aslýnda
kendinde olmayan, baþkasýna hiçbir þey veremez. Manasýz bir
varlýktan insana nasýl irade gelebilir?
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Bundan dolayý insana hürriyet, Allah'tan gelir, Allah'tan!..
Allah'ý da kemal (olgunluk) sýfatlarýyla açýklayan yegâne din,
Ýslam dinidir.
Þimdi bu büyük dinin neresinde reform yapýlabilir?
Önce söylendiði gibi, insanlarýn en büyük azgýnlýðý, kendilerini felakete sürükleyen en büyük isyaný; kendi isteklerini, hem de
nefs-i emmâreden taþan isteklerini, Allah'ýn emirleri yerine koymaya
çalýþmalarýdýr.
Allah'ýn hükümlerini hiçe sayýp, güçlü, etkili kimselerin
keyiflerine, isteklerine göre çalýþmaktýr.
Bu hal ne zaman baþgösterirse, iþte o zaman zulümün kapýsý
açýlýr, heves ve hýrslara, nefs-i emmarenin isteklerine uymayan hak
ve hakikatler inkâr edilir, ayaklar altýna alýnýr.
Elbette insan haklarý da bu sebeple darmadaðýn olur.
Bu haklarý tanýtacak da ancak Allah sevgisidir. O sevgi,
vicdanda haktanýrlýðý emreder...
Yüce melekler âlemine ait bulunan, soyut bir anlam halindeki
vicdan da, o emirden zevk alýr.
Evet, Allah sevgisi öyle bir sevgidir ki; insaný nefsi okþayan bir
suçla baþ baþa býrakmaz!
Âlemin düzeni, disiplini "önce canan, sonra can" kuralýyla
yaþamakla, ancak o sevgi ile ayakta durur.
O sevgi olmazsa, kanundan kurtulma çareleri aranýr. Fakat
kanun ancak bir yere kadar gelebilir, kalbin içine giremez.
Hangi örgüt, hak ve hakikat sevgisi olmayan bir kimseyi, dýþ
görünüþte faydalý, ama gerçekte ait olduðu insanlýk âlemine en zararlý
bir unsur olmaktan yasaklayabilir?
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Hangi kuvvet, insaný görevinde, ölümden daha fazla
fedakârlýklara, yalansýz ve hilesiz sokabilir?
Acaba yalnýzca bir dizi hukuk kuralý, insaný hak ve hakikat
peþinde koþturmaya yeterli midir?
Ýþte, hiçbir kuvvetin vicdanlara müdahale edemeyeceði sanýlan
bir çaðda, bu vicdanlarý merhamet avucunun içinde tutan, onu
incitmeden terbiye eden büyük bir kuvvet vardýr, o da: "Ýnnediyne
indallahil'islam" (Allah indinde din, ancak Ýslam'dýr) hükmüdür.
Bu kuvvet, ihmale veya küçük görülmeye layýk deðildir. Aksine
bedelsiz, zahmetsiz, mihnetsiz verilen bu kuvvetten, en iyi þekilde
yararlanmalýdýr.
Bize lütfedilen din, "tevhid", yani birlik dinidir. Onun tanýttýðý
ilah, tüm varlýklarý yaratan Cenabý Hak'kýn kendisidir.
Onun göndermiþ olduðu bu dinin en geliþmiþ þekli, gerçek
uygarlýklarýn da aslýdýr.
Bunun neresinde reform yapýlabilir?
Dikkat!.. Ýslam'da taassup yoktur. Çünkü bu büyük din;
fanatizmi oluþturan zayýflýðýn, cahilliðin ve kötülüðü taklidin düþmanýdýr.
Zayýflýðý ancak Hak'ka karþý kabul eder.
Onun için: "Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu"
(Nefsini bilen Rabbini bilir) buyurulmuþtur. Yani, "Bir kimse nefsinin
zayýflýðýný, Hak'ka ihtiyacýný ve Allah'ýn âciz kulu olduðunu tam
anlamýyla kavrarsa, Rabbinin üstün kuvveti, Ýlâhi þaný, mutlak
olgunluðu, yüce sýfatlarý onda tam olarak belirir."
Evet, bir kimse nefsini hor görerek, çaresizlikle ve muhtaçlýðýnýn
bilinci içinde tam olarak tanýr, sahte benliðinden soyunur, dün yok
iken bugün varoluþunu, yarýn bu oluþun ne olacaðýný düþünürse; onun
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gözünde Allah'ýn yüce deðeri, gücü, ayrýcalýðý belirir ve önce nefsini
bilme, sonra da 'Mârifetullah' (yani Allah'ý bilme) ortaya çýkmýþ olur.
Aslýnda bir kimsenin, nefsini bilmesi, bundan önce Hak'ký
bildiðini gösterir.
Peki, bu bilgilerden ne çýkar? diye sorulacak olursa:
Bu âleme geliþteki, gidiþteki amacý duymak, huzur ile, özgürce
yaþamak, konuþturanýn bir gün kendisiyle konuþacaðýný kavramak,
Allah ile büyüklük yarýþýna kalkýp kendini onun gazabýna siper
etmemek, hikmetsiz hiçbir zerre olmadýðýný görmek, Hak'ka isyan
etmemek biçimleri kavranýr.
Þu dünya sahnesinde görüyoruz ki, halk ile birçok iliþkimiz
var. Bu iliþkiler sýrasýnda nefsimizin sýfatlarýndan biri, iþlerimize itiraz
edilmesini istemez. Yaptýðýmýz iþin ayýplanmasýna da razý olmaz. Þu
halimizle bile, Allahu Azimüþþan'ýn yüce sýfatýný bilmiþ oluruz. Yani biz
olanca çaresizlik ve eksikliðimizle öyle olduðumuz halde, bunlardan
uzak, hükmüne galip, her þeye kadir Yüce Rabbin, hikmetlerin en
katýþýksýzý olan ilâhi iþlerine itiraz, emir ve yasaklarýný uygun
görmemek, geleceðin inananlarýn olduðuna inananlarýn þanýna yakýþýr
mý? Böyle iman, Allah katýnda beðenilir mi?
Dikkat edelim:
Bireysel hayatýn, toplumsal hayat ile kalýcý olduðu açýktýr.
Þimdi, bu hayat eðer dinsiz olursa; yani "bu evren kör bir
rastlantýnýn sonucudur, insan da geliþmiþ bir hayvandýr, akýlsýz, bilinçsiz,
vicdansýz bir varlýktan gelmiþtir. Ýkinci hayat denilen þey efsanedir,
ölümsüzlük filan asýlsýzdýr" düþüncesiyle yaþanýlýrsa, bu hayat geçici
çýkarlar temeline dayandýrýlmýþ olur ki, bu gibi toplumlar geliþerek,
insanlýðý hakký olan bir onurla, evet, bütün yaradýlýþ þerefleri ile
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tamamlayýp, huzur içinde yaþatamaz. Kýsacasý, "Ah" sesini dindirmek
deðil, biraz olsun yatýþtýramaz bile...
Çünkü huzur ve gerçek hayat, ancak tükenmek bilmez, kutsal
ve olgun bir amaç etrafýnda toplanmakla mümkün olur. Oysa
genellikle bireyin, ya ümidi, ya da kederi vardýr. Onun için insanlýðýn
iþleri ve duygularý sonsuzdur.
Ýþte insanlýðýn bu sonsuz emellerini, geçici ve sonu çok çabuk
gelen bir ömür içinde; evet, dün bugün için bir rüya, bugün de yarýn
için rüya olacak bir oluþumda gerçekleþtirerek üretmeye çalýþmak,
bir çeliþki oluþturur.
Bu yüzdendir ki, þu üç günlük hayatýn arkasýndakini inkâr
edenler, amel sandýðý olan kabirden sonra baþlayacak asýl hayatý inkâr
edenler, bütün arzularýný sýnýrlý bir ömür içinde elde etme sevdasýyla,
ihtiras içinde çýrpýnýrlar.
Bu ihtiras da, dünya denilen bu görülen sahnede feryadý
arttýrýyor, insanlýk insanlýðý inletiyor, canavarlarý utandýracak kadar
çirkinlikler meydana getiriyor, adaletle sýnýrlandýrýlmýþ hürriyet
kalkýyor... Ýhtiras, toplumda adalet huzurunu bozarak evreni kesif
bir zulüm perdesi kaplýyor ve Kudret'in insanlara baðýþladýðý en büyük
sermaye olan merhamet, saygý ve sevgi çekiliyor, toplumsal bunalýmlar
doðuyor. O zaman da eðitim tezgâhlarý istenildiði kadar çalýþtýrýlsýn,
istenildiði kadar güvenlik örgütleri oluþturulsun, bunu gerektiði gibi
önleyemiyor.
Daha önce de söylediðimiz gibi, nefsani ihtiraslarla kurulan
uygarlýklar, yine nefsani ihtiraslarla yýkýlýyor...
Özetle, sonsuz kalýcýlýða eriþemeyen insan ruhu, gerçek
mutluluðu yakalayamýyor.
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Þimdi, Ýslam dini, bireysel kalýcýlýðý ahiret, yani öldükten sonra
yeniden dirilme emriyle saðlamýþ; ahiret hayatýnýn dünya hayatýndan
eksik olmayýp çok daha olgun olduðunu bildirmiþ; her aklý selim
sahibine, dýþ emirlerinde örnekleriyle eksiksiz anlatmýþ ve huzur
baðýþlamýþtýr.
Acaba böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Kur'aný Mübin, inkârcýlarýn, inananlara karþý nasýl konuþtuklarýný
da haber verip þöyle buyurur:
"Ve izâ tütlâ aleyhim âyâtüna beyyinâtin kalelleziyne
keferû lilleziyne âmenû eyyül ferikayni hayrün meke, amen ve
ahsenü nediyya." Yani, "Ayetlerimiz ve delillerimiz açýk ve ispatlanmýþ
olarak kendilerine okunduðu zaman, küfür sahipleri, iman sahiplerine
karþý derler ki:
– Acaba biri dinsiz, diðeri dindar olan þu iki gruptan hangisi
derece ve konum olarak daha üstün, daha hayýrlý, topluluk ve toplantý
yeri olarak daha güzeldir?
Bu sözleriyle kendilerini müminlerden daha varlýklý, derece ve
konum olarak daha güzel, daha üstün kabul ederek, dolayýsýyla din
ve imanýn, mutluluða ve geliþmeye engel olduðunu söylemek isterler.
Cenabý Hak bunlara þöyle cevap verir:
"Ve kem ehleknâ kablehüm min karnin hüm ahsenü esâsen
ve riyâ." Yani, "Biz bunlardan önce nice nesiller yok ettik. Hem o
yok edip serdiðimiz nesiller, servet, zenginlik ve dýþ görünüþleriyle
bunlardan daha güzeldiler..."
Sonra nazmý kerimde; "Vel bâkýyatüssalihâtü hayrün ýnde
rabbike sevaben ve hayrün meraddâ" buyuruluyor. Yani;
"Ýnsanlarýn hayýr ve güzellikleri; elbiselerinin, evlerinin, eþyalarýnýn,
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özetle dýþ görünüþlerinin güzelliði, masalarýnýn, baþkalarýnýn zararýna
dolmuþ kasalarýnýn geniþliði ile ölçülmez."
Hayýr ve güzelliklerin sýrlarý, incelikleri, sonsuzluða uzanan
faziletli iþlerde aranmalýdýr. Çünkü geçmiþte nice nice uluslar vardýr
ki, bunlar güzel güzel yerler, içerler, insanlar üzerinde hükümler verirler,
malikânelerde ömür sürerler, ihtiþam içindeki topluluklarý ve toplantý
yerleriyle insanlara karþý büyüklük ve gurur taslarlardý. Fakat âlemleri
baþ aþaðý geldi, kendileri de battýlar. Devamlýlýklarýný saðlayamadýlar...
Demek ki:
Yalnýz bunlar güzel niteliklerden sayýlsaydý, ilk önce bu niteliklere
sahip olan toplum ve uluslarýn kalýcý olabilmeleri gerekirdi. Halbuki
olamadýlar.
O halde insanlarýn ilâhi katta amaç edinmeleri gereken istekler,
bunlar deðilmiþ... Bundan dolayý dince kalýcý olan yararlý iþler, yani
devamlýlýðý saðlayan faziletli iþler, Allah yanýnda daha hayýrlýdýr.
Çünkü her iþi gerçekleþtiren, kalýcýlýktýr, kalýcýlýk...
Kalýcýlýk da din ile ayakta durur, din ile...
Kalýcýlýk denilince; türün kalýcýlýðý ve bireyin kalýcýlýðý akla gelir.
Bir dinin asýl deðeri de, bu iki çeþit kalýcýlýk hakkýnda aþýlayacaðý
imanýn, bilimsel ve tatbiki deðeri ile orantýlýdýr.
Ýþte bu büyük Ýslam dini, Kur'an hükümlerine dayanan yasalarý
ve ahlakýyla türün kalýcýlýðýna, inanç hükümleri ile de bireyin kalýcýlýðýna
kefil olmuþtur.
Þimdi böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Bu büyük din bize; "Ve ce'alnaküm ümmeten vesaten
litekûnü þühedâe allennâsi" Sübhanî fermanýyla tam baðýmsýzlýk
sahibi olmamýzý ve bu konuda; "Ve yekûnerresûlü þehiyden" büyük
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emri ile de, Hak Peygamberini þahit kýlacak kadar çalýþmamýzý; hem
de, hiç ölmeyecek gibi bu dünyaya, yarýn ölecek gibi de manaya
çalýþmamýzý emrediyor.
Þimdi biz çalýþmayýp, ayný zamanda dinin özünden de uzaklaþýp,
iyiliði kötülüðe kullanýp inat ederek geri kalýrsak, dine de iftira edip,
"bizi din geri býraktý" diye tutturursak, bu pek küçüklük olmaz mý?
Veya "din, aþaðý sýnýf halk için gereklidir, gerektiðinde
sýkýþtýðýmýz zaman kýþkýrtýrýz, keyfimize göre kullanýrýz" diyerek, onun
bir ilâhi söz olduðunu kabul etmeksizin, reform adý altýnda, nefsani
arzularý ve duygularý dine ait sayarak Allah'ýn emirlerini, yasaklarýný,
Peygamber'in sünnetlerini çarpýtýp bozarsak, bu büyük bir insafsýzlýk
olmaz mý?
Ýnsanlýðýn Fahri Ebedîsi, ücretsiz, zahmetsiz, mihnetsiz insanlýðý
karanlýktan aydýnlýða çýkaran o ulu kiþi, tüm bilgilerin öncesine ve
sonrasýna eriþmiþti.
Ona inananlarýn da ona mirasçý olarak, bu eriþkinlikle seçilmiþ
olmalarý gerekmez mi?
Biz, zavallý mirasyedi gibi mirasý boþ yere harcamýþsak, bu
dinin ne kabahati var?
Ýlmî servetleri taþan milletlerin ölüsünün de, dirisinin de yine
evrenin uygarlýk merkezi olageldiðini kim inkâr edebilir?
Uygarlýðýný taklit için çok heyecan duyduðumuz Batý dünyasý,
bizim din ilimlerimizi, Kur'an'a varýncaya kadar en önemli kitaplarýmýzý,
kendi bilgilerine aktarýrlarken, biz temel kitaplarýmýzý bile beðenmez
olduk.
Reform adý altýnda, tarihin en eski efendisi olan soylu Türk'ün
evladýný, geleneklerini hor gördürüp, eritip yok etmeye çalýþmak,
doðru yoldan sapmanýn ta kendisidir.
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Evet, bu soylu millet, yaradýlýþtan Hak ve hakikate âþýk olarak
doðmuþtur.
Allah'ýn Kudret eli, onun üstünde özel olarak iþlemiþtir... Ýçinde
hak ve hakikat kaynar... Ýçtenlik madenine sahiptir... Aslýnda isminden
de bellidir. Çünkü ismini Yaratýcý Kudret vermiþtir. Onun anlamý, bütün
çirkinlikleri terk ettiðinden dolayý Türk'tür. Ve onun yaradýlýþýna bu
din çok uygun gelmiþtir.
Yüzyýllarca Türk dendiði zaman, Ýslam dini manasý çýkarýlmýþtýr.
Bugün bile gene öyledir.
Onun için Batý'yý, Ýslam'ýn ruhuna kaynaþtýrmaya çalýþmak,
insanlýðý kurtarmak için bir borçtur.
Çünkü bu büyük din, diðer dinler gibi deðildir.
Evet, Ýslam kurallarý, diðer din ve mezhepler gibi yalnýz bir
tarafýn çýkarlarýný gözetmemiþtir... O insanýn yaradýlýþýna o kadar derin
nüfuz etmiþtir ki, zayýfýn kuvvetliye karþý olan görevlerini bildirmekten
çok, kuvvetlinin zayýfa karþý olan görevlerini bildirmek gerektiðini
görmüþtür.
Bugün bütün dünyada, yaþayanlar üzerinde bir huzursuzluk
var. En becerikli diplomatlar, en büyük zekâlar, en tanýnmýþ ekonomistler, en zeki kafalar tekrar tekrar toplanýyor, yine de insana
layýk olan huzuru veremiyor.
Neden?
Zayýf, kuvvetliden hakkýný serbestçe alamadýðý için... Evet,
yukarýda deðindiðimiz bu gerçeðe gerektiði gibi sarýlmadýklarýndan,
insanlýk inim inim inliyor.
Bundan dolayý, 'seçkinler'le aþaðý sýnýf sayýlan halkýn dengesi
saðlanamadýkça, insanlýk huzura kavuþamayacaktýr.
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Bu denge de ancak ve ancak, Kur'aný Mübin'in bildirdikleri
ile kurulabilir.
Evet, hiç bu dinin anlamý insan gücüyle anlatýlabilir mi?
Aþk, tanýmlara sýðar mý?
Ýslam dini insana "insandýr" diyerek, özel bir deðer vermiþtir.
Buna dýþ olaylardan herkesin anlayabileceði bir örnek verelim:
Hýristiyanlýkta, yani Kilise dininde kölelik, yaradýlýþ gereðidir.
(Dikkat edilirse Hz. Ýsa'nýn dininde demiyoruz, çünkü Cenabý Ýsa'nýn
Allah'tan öðrendiði din çarpýtýlýp bozulmuþ, gerçeði ise Kur'aný
Mübin'de kalmýþtýr.)
Ýsmi olup da gerçeði olmayan bu kurumu birer bahane ile yýkan
Ýslam'ýn görüþüne göre ise, köle olmak, insaný saygýnlýktan düþürmez.
Bunun için, rahmetin ta kendisi olan Hz. Resûlullah, serbest
býraktýðý kölesi Zeyd'e ordularýnýn komutanlýðýný, yani baþkumandanlýk görevini vermiþtir.
Hz. Zeyd'in oðlu Üsâme, Cenabý Ebûbekir tarafýndan henüz
çok gençken Bizans'a gönderilen kuvvetlerin baþkumandaný tayin
edilmiþtir ki, emrinde en yüksek rütbeli kumandanlar vardý...
Kur'an hükümlerinin koruyucusu olan Ömer:
"A'taka Ebubekir seyyidina Bilâl" : "Bilâl Efendimizin
köleliðini Ebubekir kaldýrdý" diyordu.
Hazreti Bilâl, sütlü kahverenginde Habeþli bir ulu kiþi idi ve
köle idi.
Bugün yüksek uygarlýk diye tanýtýlan yerlerin birçoðunda, o
renkte insanlarla ayný sofrada oturulmuyor, ayný okullarda okunmuyor.
Büyük din!..
Koca Ýslamiyet!..
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Senin nerende reform yapýlabilir?
Bu din: "Sizi idare edeniniz, sizi adaletle yükseltip ilerleterek,
hak ve hakikatten ayrýlmaksýzýn idare ediyorsa, o kimse Habeþli bir
köle de olsa, ona uyun" diye emreder.
Delhi'nin ilk Müslüman hükümdarý, Hindistan'da Ýslam
devletinin kurucusu Kutbüddin, bir köle idi...
Evet, Müslümanlýk'ta, bugünün kölesi, yarýnýn baþveziri olabilir.
Köle, efendisinin kýzý ile evlenebilir...
Ünlü Gazne'li Sultan Mahmud'un babasý, bir köle idi.
Acaba Hýristiyanlýk âleminde bunun bir örneði gösterilebilir
mi?
Tarihte insana, insan hakkýný bu kadar geniþ veren bir davranýþý
kaydeden bir sayfa daha var mýdýr?
Böyle bir dinin neresinde reform yapýlacak?
Reform diye, nefsimizi aldatan her teselliye din kýymeti mi
vereceðiz?..
Kendimize adaletsiz bir hürriyet ararken, Allah'a mecburiyet
mi yükleyeceðiz?
Aciz insana tapanlar, haksýzlýða uþak olanlar bile, taptýklarý
insanlarýn isteklerini dinlemek ve emirlerini yerine getirmek zorunda
deðil midirler?
Ýþte Allah'a kulluk da; O'nun, Peygamberleri vasýtasýyla
bildirdiði þekilde yapýlýr.
O emirler þunun bunun keyfiyle bozulmaz! Bozulursa din olmaz!
Sonra þöyle sözler de duyuyoruz:
"Ýlim efendim, ilim..."
Evet, yalnýz ilim, belki hayata biçim itibariyle ancak özel bir
yoldan bir þey verebilir.
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Dine gelince, o: hem seçkin zümreyi, hem de aþaðý tabakayý
kapsayan geniþ ve genel bir yol ile bolluk, bereket saçar.
Dinin, ruhiyatýna sahip, yani dini duygular ile dolu olan insan,
yalnýz bilgin deðil, yalnýz iþçi ve sanatkâr da deðil, ikisinin de üstünde
bir Ýnsan-ý Kâmil'dir.
Çünkü onun kalbi, Kur'an'a çevrilmiþtir, Kur'an'a...
O Büyük Kitap ise, ilimlere konu, sanatlara model verir.
Evet, Kur'aný Mübin, ne bilimsel bir kitaptýr, ne bir sanat kitabý,
ne de bir divan þiiridir. O, onlarýn üstünde bir Ledün (Gayb) bilimi,
bilim ve sanatýn öncesi ve sonrasý olan bir yaradýlýþ kaynaðýdýr.
Ýþte, onun için mucizedir.
Kitabý, Kur'an olan bir dinin, insan, insan gücüyle neresinde
reform yapabilecektir?
Bu din ile bilim çekiþemez. Bundan dolayý reform yapýlamaz.
Özetle, kaçmayalým!.. Ýnsaf, çok güzel bir þeydir.
Biz her ne zaman büyük bir feyze eriþmiþ isek, evet, bir feyiz
görmüþ isek; din duygularýnýn keyifli çekiciliðinde görmüþüzdür. Fakat
ne yapalým ki, bunu devam ettirecek hiçbir gayrette bulunmadýk.
Bu din ayný zamanda ilmî bir ibadet ve boyun eðmedir. Öyle
yalnýzca akla, yalnýzca duygulara saplanmýþ bir din deðildir.
O öyle bir dindir ki, insanlarý Allah'a yükseltmek için bir yol
gösterir. Yoksa Allah'ý insanlara indirmek ve insanlýðý sertliðe ve
bölücülüðe düþürmek için çalýþmaz.
Böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Manevi kararsýzlýk sonucunda, bugün insanlýk ahlakýnda büyük
bir gedik açýlmýþtýr.
Dünya üzerinde bugünkü kasvet devrini, bu kadar þiddeti
hazýrlayan nedir?
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Ýnsanýn icat ettiði teknolojiler gözleri kamaþtýrýyor, "olaylarýn
tecrübesinden sonra meydana gelen yakýnlýk" diye tarif ettikleri bilimleri
gözleri kamaþtýrýyor, felsefesi akýllarý durduruyor...
Özetle, pozitif alanda nice nice mesafeler alýndýðý halde, bu
çaðda insanlýðýn döktüðü kan, taþýdýðý hýrs, çektiði acýlar, neden ileri
geliyor, anlaþýlýyor mu acaba?
Maddi yönü dolu, manevi yönü boþ da ondan... Manevi yönü
olmadýkça da, insan, asla huzura kavuþmayacaktýr!
Evet insan insaftan uzaklaþtýkça, nefret ve düþmanlýkta þiddeti
arttýkça, Allah'ýn verdiði hükümler bir tarafa atýlýp, "Ýnsanýn deðer
yargýsý geçerlidir, dün böyle ise bugün de böyle" diye yaþandýkça,
Allah insanlýk âlemine huzur verecek mi zannediliyor?
Hayýr! Hâþâ!..
Kalp huzuru sonradan kazanýlmýþ deðildir ki, "þöyle yaparým
da, böyle ederim de huzura kavuþurum" denebilsin. O Allah vergisidir,
Allah...
Cenabý Hak büyük Kitab'ýnda resmen ilan eder:
"Ve men ya'tesým billâhi fekat hüdiye ilâ sýrâtýn
müstekýym." Yani:
"Bütün kafalar toplansa, akýllar birleþse, düþünceler harekete
geçse, en yüksek diplomatlar bir araya gelse, eðitim birimleri son
hýzla iþlese, güvenlik örgütleri gereken önlemleri alsa; Bana sarýlmadýkça insaný kurtuluþ yoluna çýkarmayacaðým, saadet kapýlarýný
açmayacaðým!.."
Yine o büyük Kitab'da:
"Ve men a'rada an zikri feinne lehû maiþeten dankâ"
buyuruluyor. Yani:
"Ýnsan sahte benliðine güvenir, semayý deler gibi bakmaya, yeri
ezer gibi basmaya baþlar, benim zikrimi terk eder, üstündekine karþý
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köpek, altýndakine karþý kurt gibi yaþarsa, kudret elimle musluðu
kýsarým, geçinme hususunda fakirini de, zenginini de inim inim
inletirim!.."
Ýþte, bugün ve sonsuza kadar, bu Yüce Kitab'ýn karþýsýnda
kim tutunabilir?
Evet, yine söyleyelim: Nefsin ihtiraslarý ile kurulmuþ olan
uygarlýklar, yine nefsin ihtiraslarý ile çatýr çatýr yýkýlýyor. Zavallý insanlýk
da, o yýkýmýn altýnda inim inim inliyor.
Kýsacasý insan, Kur'an sofrasýnda diz dize oturmadýkça, huzura
kavuþmayacaktýr.
Kur'an ise, bozulma ve çarpýtýlmaktan korunmuþ, el sürülmekten uzak, ilâhi güvencede korunup gözetilmiþ bir Kitabý Mübin'dir.
Onun neresinde reform yapýlabilir?
Bu öyle bir dindir ki, çýkar saðlayan bir koruyucu deðil,
zararlarý kovan bir buyurucudur.
"Ýyi ahlak çýkarlara tercih edilmedikçe, yol açýlmaz" der.
"Ýnsana yakýþan, nefsiyle karþýlaþtýrmak, karþýlýksýz sevmektir"
diye emreder. Ýyilik etmeyi, vermeyi sever.
Resûlü Ziþan'a sordular:
– Daðlardan daha kuvvetli ne vardýr?
– Demir, buyurdular. Çünkü demir daðlarý devirir.
– Ondan kuvvetli ne vardýr?
– Su, buyurdular.
– Ondan kuvvetli ne vardýr?
– Rüzgâr, buyurdular.
– Ondan kuvvetli ne vardýr?
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– Sadaka, sadaka. Çünkü sadaka her þeyi kökünden
halleder, buyurdular.
Ýþte, düþmüþü kaldýrmayý en büyük ibadet olarak emreden bir
dinin, neresinde reform yapýlabilir?
* * *
Yukarýda söylediðimiz gibi Kur'aný Kerim'de, otuz iki yerde
namaz emri, otuz iki yerde zekât emri, bir yerde hac emri, bir yerde
oruç emri vardýr. Yetmiþ iki yerde de 'infâk' (vermek, beslemek)
emri vardýr, infak... Yani, düþkün olmayacak!..
Ýþte biz, bu büyük Kitab'ýn özünü anlamayýp, sadece mezarlýk
kitabý olarak kullanýp da Hak'ký gücendirip geri kalmýþsak, suç bizde
midir, dinde midir?
Reform yapacaksak, Kur'aný Mübin'i ölü kitabý olmaktan kurtarýp, sadece sözlerini güzel sesle okuyarak deðil, anlamýna uyarak
yaþamak þeklinde yapalým.
O zaman sadece yeryüzünde huzur ile yaþamakla kalmayýz,
gökyüzü ayaðýmýzýn altýna iner.
Ýslam'da en büyük kural, Vahdet'tir, birliktir.
Amaç, sayý sýralamasýnda çiftin karþýlýðý olmayan bir birlik ile
kendisini birleyen Hak'kýn huzurunda, kalpleri birleþtirip onu kabullenerek yaþamak, çok vücutta bir ruh olarak hayatý keþfetmektir.
Aslýnda yaradýlýþ, insanlýða her zaman bu temel dersi öðretir
ve telkin eder.
Mesela birisi bir kazaya uðradýðý zaman, onu gördüðümüz an
rengimiz kaçar, sinirimiz bozulur, bizim baþýmýza gelmiþ gibi feryat
ederiz. Evet, gerçekte bizim baþýmýza geliyor.
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Çünkü Kudret bu olay ile:
"Yabancý deðilsiniz, birbirinizin parçasýsýnýz" diye sesleniyor.
Özetle, Ýslam dini Tevhid dini olduðundan, 'Vahdet'in keþfini
saðlamaya vesile olabilecek uygulamalara büyük yer verilmiþtir.
Yeniliði emreder... Fakat öyle bir yenilik ki: O yenilik vahdeti
kýrmayacak, birliði bozmayacak...
O yenilik: Uyuþmazlýða götürmeyecek, anlaþmazlýðý arttýrmayacak.
O yenilik: Dinin aslýný inkâr ettirmeyecek.
Dinin aydýnlýðýndan soyundurmayacak.
Doðruluktan saptýrmayacak.
Vicdanlarý karartmayacak.
O yenilik: Gönüllerimizde birbirimize karþý nefret deðil, sevgi
meydana getirecek. Güvensizlik, emniyetsizlik deðil, güven, emniyet
getirecek.
Ýþte bu din öyle bir dindir ki, toplumda birbirinden kaçmayý
giderir, yakýnlaþmayý getirir.
Keder ve feryat dolu bir imtihan sahasý olan dünya sahnesinde,
halinden umutsuz olan gönülleri, gelecek için sonsuz bir aþk bahþedecek ideallerle doyurur, huzur verir.
Yalnýzca sonsuz bir gelecek için mi huzur verir?
Hayýr!.. Þu üç günlük, gösteriþten ibaret olan dünya hayatýnda
da, huzur içinde yaþattýrýr. Çünkü hayatý "Çekiþme" diye tarif etmemiþ,
"Yardýmlaþma" diye tarif etmiþ, hedefi "Çýkarlar" olarak deðil,
"Erdemler" olarak tanýmlamýþ, amacý "Nefs" olarak kabul etmemiþ,
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"Ýnsan yetiþtirmek" olarak kabul etmiþ. Dayanak noktasýný "Kuvvet"
deðil, "Hak" diye göstermiþ...
"Ölümü öldüremiyorsunuz, kabrin kapýsýný kapayamýyorsunuz,
insandan güçsüzlüðü gideremiyorsunuz, onun için gölge avýna
çýkmayýnýz, nefsin arzularýný rahatlatmak için bocalamayýnýz, masalarýn
kaldýrýldýðý, kasalarýn bozulduðu, rütbe ve derecelerin silindiði, bütün
âlemlerin baþ aþaðý olduðu bir gün var. Ýþte o günde; sonsuz hayatýný,
talihinin devamlýlýðýný nefs-i emmaresinin küçük bedeli karþýlýðýnda
satmayanlar, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) bayraðý altýnda toplanýrlar,
Rahman'ýn Arþ'ýnýn gölgesi altýnda öpüþüp koklaþacak sonsuz bir
aþk kazanýrlar" buyurmuþ, böylece tertemiz bir kalbe sahip olanlarýn,
sonsuz kurtuluþa eriþeceklerini ilan etmiþ...
Böyle bir dinin neresinde reform yapýlacak?
Bu öyle bir dindir ki, vermiþ olduðu zevkin yanýnda geçici
zevkler hiçe iner, hiçe...
Verdiði zevklerle yeniliði ister.
"Fakat o yenilik, ölüm yeniliði gibi bir deðiþim olmasýn" der.
Bugün insanlýk âleminin, bir toplumsal barýþa ihtiyacý olduðunu
kim inkâr edebilir?
Herkes onaylar... Acaba çaresini neden bulamaz?
Denizlerin dibine kadar inen, göklere çýkan, bir düðmeye
dokunmakla, milyonlarca canýn yok edilmesini beceren kafalar, buna
niye çare bulamýyor?
Çare; isimleri ile bilinen, fiilleri ile görünen, eserleri ile þahit
olunan Hak'ka, evet, yalnýz tek Allah'a gönül verdiren büyük din ile
ayakta durur.
Buna baþvurmuyor da onun için çare bulamýyor.
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Çünkü Ýslam dini, insanlarýn sadece imanlarýna, ibadetlerine,
inançlarýna ayrýlmýþ bir din deðildir.
O öyle bir dindir ki: insanýn isteðine býrakýlmýþ iþlerin her birini,
toplumsal hayatýn bütün yönlerini kapsamýþtýr.
Evet. Ýslamiyet, hayatýn bir yasasýdýr, hayatýn hukukudur.
Sadece vicdanlarda kalan bir din deðildir. Çalýþmaya dayanan bir
dindir. Gerçek uygarlýðý kuþattýðýndan, bu dinde, din ile dünya
ayrýlmaz.
Evet, insaný hak ve hakikatten engelleyen þeyi dünya diye tarif
eden bir dinin, neresinde reform yapacaksýnýz?
Ýslamiyet, maddiyatý bildirdiði gibi, ruhaniyeti de ispat eder.
Elbette ruhaniyet, maddiyattan büyüktür.
Yargýlarýnýn eskimeyeceði anlaþýlmýþ olan, her zaman genç ve
dinç bulunan, on dört yüzyýldan beri düþmanýný tartýþmaya davet edip,
her zaman akýl yoluyla ikna ederek üstün gelen; insan ister onaylasýn,
ister onaylamasýn, onun dediðinin, isteklerinin doðrultusunda yaþamak
zorunda olduðu Kur'aný Mübin:
"Hz. Ýnsan, Hak'kýn vekilidir, Allah sýfatlarýnýn halifesidir, bütün varlýðýn, göklerine de, yerlerine de insan sahiptir" diye insaný bildirir.
"Ve keeyin min âyetin fiyssemâvâti vel'ardý yemurrûne
aleyhâ ve hüm anha mu'ridûn":
"Göklerde, yeryüzünde, nice ayetler, ders alýnacak nice
gerçekler vardýr. Fakat onlardan çevrilip de geçiyorlar," diye buyurur.
Sen Kur'an'ý yalnýz ölüne okuyup, mezarlýk kitabý yapýp bu
gerçekleri görmedinse, görmek istemedinse, bu din sana ne yapsýn?
Böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
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Bu öyle bir dindir ki: Ýnsanýn aklýna, kalbine yücelik ve güç
verir, ruhuna berraklýk bahþeder.
Kur'aný Kerim'de insan:
Ýnsan, Âdem ve konuþan canlý olarak üç sýnýfa ayrýlýr.
Gizli gerçekler hakkýnda bilgi sahibi olanlara: Ýnsan.
Görünen gerçekler hakkýnda bilgi sahibi olanlara: Âdem.
Diðerlerine de: Yalnýz konuþan canlý denir.
Bu kadar açýk bildirimde bulunan bir dinin, acaba neresinde
reform yapýlabilir?
Kitabý Mübin'de:
"I'lemû ennallehe yuhyiyl arda ba'de mevtihâ" (Bilin ki
Allah, yeryüzü öldükten sonra onu diriltir) buyurulur. Ýþte bu Subhani
emir, zaman aþýmý korkusunu kaldýrýyor.
"Ýnananlar, geleceðin inananlarýn olduðuna inananlar, Allah'a
gerektiði þekilde baðlý olanlar için, zaman aþýmý korkusu yoktur. Onlar eskidikçe yenilenme olanaðýný bilmeliler. Sonsuza kadar kalýcý
olacaklarýný duymalýlar."
Evet, bu din, belirli bir geliþme aþamasýnda durmak için indirilmiþ
özel bir din deðil, sonsuz ilerlemeyi idare için indirilmiþ, bütün insanlýðýn
mutluluðuna kefil olmuþ, genel bir dindir.
Ýslamiyet, soyut bir inanç deðil, din ve dünya için gelmiþ Kur'an
ayetlerine dayanan bir inanç yasasýdýr.
"Ýki gününü maddi ve manevi birbirine eþit kýlan, aldanmýþtýr"
diyor.
Bilgisizliðin, uyuþukluðun, herkese yük olarak yaþamanýn
düþmaný olan bir dindir.
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"Öfkeye karþý sabýr, bilgisizliðe karþý yumuþaklýk, kötülüðe karþý
af" buyuruluyor.
Evet bu emir gereðince bütün yaratýklarýn, "Kün" (Ol! emri)
dairesinin merkezinin hikmetine baðlý olduðunu bilen, o iradeyi aþmak
imkâný olmadýðýný gören, eðitim okulunda "Kün"ün temsil ettiði
sahneye bakan, evrende Yaratýcý'nýn isteklerini düþünen; âlemde çirkin
görmemeye çalýþýr. Çünkü çirkin gördüðü, çirkinlik deðil, o eþsiz, o
emsalsiz güzelliðin olgunluðunu bildirmek için bir güzelliktir.
Görünüþ yüzünden, bir þey sebebiyle Hak'tan perdelenmez.
Çünkü her perdenin arkasýnda nur parladýðýný idrak eder de, öfkeye
karþý sabýr, bilgisizliðe karþý yumuþaklýk, kötülüðe karþý dostlukla
karþýlýk verir.
Fakat maddenin yoðunluðunda kalan, bu özelliklerden
yoksundur. Onun Kitab'ý, parasýnýn üzerindeki yazýdýr. Yüz, beþ yüz,
bin...
Gerçi para da sünnetullahdýr. Ama kasasý kalpte deðil, kalýpta
olacak. Yani onu cüzdanýna koyacaksýn, kalbine deðil.
Bu din, zengin olmayý emreder. Fakat baþkalarýnýn zararýna
doldurulmuþ kasayý parçalar. Düþmüþü kaldýraný da kucaklar.
Bu din: "Namus, doðruluk, onur, insanlara yardým, ciddiyet ile
dostluk, zulüm ve zorbalýktan nefret, ilim ve tekniðe sevgi" diye
haykýrýr.
Bu din; sadece dünya zevki ile doymuþ olanlara, çocuk gözüyle
bakar. Onun gözünde yetiþkin olanlar: Marifet, sevgi, samimiyet ile
donanmýþ olanlardýr.
Bu öyle bir dindir ki, tekliften önce güzelce tarif eder...
Günahlarý da güzelce hafifletir.
Kalbe Sevgili'yi unutturmaz.
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Bu din insana öyle bir hal verir ki, maddi zevkler, yeryüzünden
gökyüzüne kadar olan eþya, insanýn gözünde sivrisineðin kanadý kadar
kalmaz.
Vicdanýndan "Sonsuz" sesini duyurur, teslimiyet makamýna
kadar çýkartýr. Caný, Ýbrahim'in caný gibi olur, kendi nuru ile, ateþ
içerisinde cennetler yaratýr. Derece derece yükselecek yere kadar
yükseltir, halka gibi kapýda býrakmaz.
Bu din: "Ýnsanlar öldükleri için üzülmesinler, yok olan mana
için, yitirilen mutluluk için üzülsünler" buyurur.
"Olduðun gibi görün, yahut göründüðün gibi ol da, bozgunculuktan kurtul" der.
Evet, ne güzel söylemiþler:
"Ayna açgözlülük etseydi, ikiyüzlü olur, her þeyi olduðu gibi
göstermezdi..."
"Terazinin mala doymazlýðý olsaydý, tarttýðýný hiç doðru tartar
mýydý?"
"Zengin kalpli ol, öl de geçimliðini alçak adamdan isteme,
Allah'ýn baktýðý yer olan gönlünü hiçbir þey olmayan dünya leþiyle
yaralama, kalýbýnla kalbinin vazifesini ayýr, kalýbýna tabib (hekim),
kalbine Habib (Sevgili) ara. Rýzkýn kefili Allah'týr. Ýnsanýn en alçaðý,
alçaða karþý yüz suyu dökendir" eðitimini veren bir dinin, neresinde
reform yapýlacaktýr?
Ýnsanlýðýn anlaþmazlýklarýnýn kaynaðý: "Sen çalýþ, ben yiyeyim",
en aþaðý derecedeki ahlakýn çýkýþ yeri de: "Ben yaþayayým, sen ne
olursan ol" cümlelerinin anlamýdýr:
Bugün dünyada yaþayanlar, bu iki cümlenin oluþumu karþýsýnda
kývrým kývrým kývranýyorlar.
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Ýþte Ýslam'ýn büyük Kitabý da, bu kötü düþünceyi iki ayetiyle
tepeliyor:
"Ehalâlahül bey ve harremerribâ" (Allah faizi haram etmiþtir).
"Ekýymussalâh ve âtuzzekâh" (Namazlarýný kýlarlar,
zekâtlarýný verirler).
Evet, Kur'aný Mübin þu iki ayetiyle kâinata meydan okuyor:
"Çýkýn bakalým karþýma" diyor.
Bu din edebe öyle deðer vermiþtir ki, edebi olan kimseyi dininin
yarýsýný yapmýþ hükmünde tutmuþtur. Ve ilk önce insanýn kendi
kendisinden utanmasýný esas olarak göstermiþtir.
Çünkü, kendisinden utanmayan, hiç kimseden utanmaz!
Büyük Peygamber (S.A.V.), utanmayandan ilgisini kesiyor da:
"Fen in lem testahyî fasna'mâ þi'te":
"Utanmadýktan sonra istediðini yap" buyuruyor.
Onun için, "Terbiye, edep, bir okulun temelidir" denmiþtir.
"Terbiye, edep, bir çocuðun irfanýnýn binasýdýr" denmiþtir. "Terbiye,
edep bir eðitimin temelidir" denmiþtir. Çünkü her çocuðun ruhu bir
cevherdir. O cevheri terbiye eden, o cevherin deðeri oranýnda usta
bir heykeltraþa benzer. O heykeline bir çeki düzen vermek için
yapacaðý çalýþma da, din'dir, din...
Din terbiyesi, Allah'tan gelen deðer hükmüdür.
Allah'ýn verdiði terbiye, bugünün þifasýdýr, geçmiþin ilacýdýr.
Evet, Hak'kýn Kur'an'ýnda göstermiþ olduðu terbiye, geleceðin
ümididir.
Fakat yüzyýllardýr insan, Kur'an'ýn bu sofrasýnda oturmuyor.
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Eðer reformdan amaç, insanlýða acýyýp da bu sofraya oturtup
ruhunun gýdasýný vermeye çalýþmaksa, o reformun baþýmýzýn üstünde
yeri vardýr.
"Kul teâlev etlü mâ harreme rabbeküm" (Rabbinizin
haramlarýný bildireyim).
"Ve lâ takrebû mâlelyetiymi" (Yetim malýna yaklaþmayýn).
Hükmünün eskimeyeceði gerçeði ortaya çýkan, her zaman genç
ve dinç kalan, on dört asýrdýr düþmanýný tartýþmaya davet ederek,
ilim ve akýl yoluyla üstün gelen; insanlar ister kabul etsin, ister etmesin,
Allah'ýn isteðiyle onlarý sonsuza kadar kendi dediði yolda yürümeye
zorunlu kýlan, "Ben ya bütün kitaplarýn üstündeyim ve altýndayým,
ufak bir cümlemin mislini getirebilirseniz, ben davamdan vazgeçip
gideceðim" diye meydan okuyup, kabul etmeyenlerin, inkâr damarýna
bir neþter vuran; bizden evvelkilerin ve bizden sonrakilerin haberini
veren Kur'aný Mübin'in þu sözlerinin yüce anlamý karþýsýnda bir an
huþu ile duralým:
"Ey Hak'kýn Peygamberi!
Peygamberlik þefkatinle onlara söyle:
– Geliniz, Rabbinizin haram ettiði þeyleri sizlere okuyayým:
Allah'a eþ koþmayýnýz, (sahte benliðinize güvenip aldanmayýnýz.
O'nunla büyüklük yarýþýna kalkmayýnýz). Ananýza, babanýza güzel
davranýnýz, evlatlarýnýzý katletmeyiniz ("Çaresizlik içindeyiz, nasýl
bakacaðýz?" diye çocuklarýnýzý düþürmeyiniz, düþürtmeyiniz,
aldýrtmaya kalkýþmayýnýz). Biz onlarýn da, sizin de rýzkýnýzý vererek
besleriz. Açýk ve gizli zinaya yaklaþmayýnýz. (*)
(*) Þu ilâhi emirdeki Sübhanî inceliðe bakalým:
Cenabý Hak: "Fuhuþa yaklaþmayýnýz" buyuruyor. "Fuhuþ yapmayýnýz"
diye emrediyor. Çünkü gerçek insanýn þanýna onu yakýþtýramýyor, yüzünün
kýzarmasýný istemiyor.
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Adaletin kararý olmadan kimseyi katletmeyiniz. (Keyif için,
çýkar için, nefsani ihtiraslarýnýzý tatmin etmek için hiç kimseyi
öldürmeyiniz.)
(Bu, Ýlahi Kudret tarafýndan kesinlikle yasak edilmiþtir. Çünkü,
adalet önünde yargýlanmadan bir kimsenin katli, bütün insanlýðýn katli
hükmündedir.)
Ýþte Cenabý Hak'kýn, anlamanýz için size öðütledikleri bunlardýr.
Yetimin malýna yaklaþmayýnýz, dokunmayýnýz, el atmayýnýz.
Sadece, ergenlik yaþýna gelene kadar o malý korumak ve idare etmek
size düþer.
Doðrulukla ölçüp tartýnýz. Fýrsatçýlýk, vurgunculuk ve hileli
ticaret yapmayýnýz.
Biz insaný ancak yapabileceði þeylerle yükümlü kýlarýz. (*)
Emirlerimizin hepsi yerindedir.
Bir kimse hakkýnda hüküm vereceðiniz zaman, o kimse yakýnýnýz
veya akrabanýz bile olsa, hak ve adalet çerçevesinde hüküm veriniz.
Kutsal olan inançlarýnýza sadýk olunuz.
Allah'ýn öðütlediði bunlardýr... Ola ki bunlar hakkýnda düþünürsünüz..."
Ýþte, bütün hukuk ve ahlaký þu yüce ayetlerle özetleyen bir din
hakkýnda "reform" diye tutturmak; ya bu dinin Kur'an'ýna, anlamýna,
ruhiyatýna sahip olmadan konuþmaktýr, ya da iki-üç yüzyýldan beri
müslümanlar Ýslam'ýn ruhiyatýndan uzaklaþtýklarýndan, Kur'an'ý
(*) Cenabý Hak: "Biz, insaný ancak yapabileceði þeylerle yükümlü kýlarýz"
dedikten sonra, artýk O'nun emirlerinde, yasaklarýnda reform yapmaya kalkmak
ne demektir?
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mezarlýk kitabý yaptýklarýndan, müslümanlýðý mevlid okutmakla aþure
piþirmeye kadar indirdiklerinden, onlarýn, dinde olmayan, fakat dinde
bir esasmýþ gibi gözüken bu hallerinden yararlanarak, bu halleri bir
zavallýlýk sayarak, reform yapmayý gerekli bulmaktýr.
Müslümanlar, kitaplarýnýn yalnýz sözlerini güzel sesle, usülüne
göre okumakla kalmayýp, anlamýný uygulamaya baþladýklarý zaman,
ilimlere konu, sanatlara model vermiþlerdir.
Bugün uygarlýðýný kopya ettiðimiz Batý'ya, pusulayý kim
götürmüþtür?
"Rabbükümülleziy yücziy lekümül fülke filbahri...ilh". Yani,
"Rabbinizin lütuflarýný, iyiliklerini aramanýz için dalgalar üzerinden
gemiler yüzdürür. O sizin için Rahîm'dir" ayeti kerimesinden feyz
alanlar, müslümanlar deðil midir?
Yine zamanýnda Müslümanlarý astronomide usta kýlmaya sebep
olan neydi?
"Ve hüvelleziy sahharel bahre lite'kûlû minhü lâhmen
tariyyen..." Yani, "Ondan taze yiyecekler çýkarýp yemeniz, ondan
çýkaracaðýnýz ziynetlerle süslenmeniz için Cenabý Hak, size denizi
binek etti. Görüyorsunuz ki gemiler onun dalgalarýný yarýyor. Onun
fazlýný (nimetini) arayýnýz!"
Ýþte Müslümanlar, bu ayetlerin anlamlarýný uyguladýklarý zaman,
kâinatýn efendisi olarak yaþýyorlardý.
Ama biz, Kur'an'ý ölü kitabý yapar da; Allah'ýn övdüðü ve bütün
gýdalarýn üstünde bir gýdaya sahip olan balýða bile, "Ýslam yemeði
deðildir" diyecek kadar içimizde cahil insan yetiþtirirsek, elbette bu
dine dil uzattýrmaya sebep oluruz.
Ýnsanlýk, Kur'an'ý dinlediði kadar yükselir, ayrýldýðý kadar da
alçalýr.
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Çünkü Kur'an insana önce:
"Merhamet, merhamet... Evet merhamet, büyüklüðün
mayasýdýr" diye seslenir. Ýnsanlýðýn güneþi olduðunu ilan eder.
Ýnsanlýðýn Fahri Ebedîsi Hz. Muhammed (S.A.V.):
"Yaratýklara karþý kalbi merhamet ile çarpmayan kimse, iflah
olmaz" buyurmuþlardýr.
Evet, Ýslam ne biliyordu diyemezsiniz!
"Cebir" bile, onun kullandýðý kelimedir. Ondan alarak kullanmýþlardýr.
Reformdan amaç, Ýslam'ýn bu ezici gücünü ortaya çýkarmak
için çalýþmaksa, çok yerindedir.
Bu öyle bir dindir, insaný öyle bir olgunluða eriþtirir ki, Kudret'in
aþkýndan, hak ve hakikatten gayrý bütün güzelliklerin, can çekiþtiðini
gösterir.
Evet, Kudret'e sevgi duymamak, can çekiþmek deðildir de
nedir?
Bu din, yalnýz topraðý deðil, topraktan ilerisini de gösterir.
Bu dinde kardeþlik edinme, son nefes içindir. Yoksa yiyip
içmek, yatýp kalkmak için deðildir.
Böyle dinin neresinde reform yapýlabilir?
Büyük Ýslam dini; evet, insanoðlunun mutluluðunu saðlayan bu
büyük din, insanlýðýn hem duygularýný, hem de aklýný tatmin eder.
Ruhuna seslenir. "Teklif, akla yapýlýr" der, ona büyük önem verir.
Onun için Ýslam, kesinlikle tutucu bir inanç istemez. Yoluna
girmiþ olanlarda, olumlu bir inanç, aydýn bir fikir bulunmasýný ister.
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"Tutuculuk ve nefsaniyetten soyun, taraftarlýðý ve bencilliði at,
Hak'ký öyle sev" diye emreder.
"Ahlak, Hak sevgisi, ölçülülük" diye ilan eder.
Zira insanlýðýn çoðunluðu nefislerine yenik düþtüklerinden, nefsin
oyuncaðý olarak sayýlý nefeslerini tükettiklerinden, isteklerine, nefsani
arzularýna uymayan gerçekleri inkâr ederler.
Ýþte bu inkâr, baþkasýnýn hakkýna tecavüz kapýsýný açar.
Bu inkâr: Yargýlarýnda kesinlikle tarafsýzlýk gözettirmez.
Hatta canavarlarý utandýracak, tüyleri ürpertecek olaylarýn
ortaya çýkmasýna sebep olur.
Bu büyük dinin istediði Hak sevgisi, bütün duygulara hakim
bir tabiata sahip olanýdýr.
Kur'aný Mübin ve bütün Ýslam prensipleri hakikati sevmeyi,
düþüncede tarafsýzlýðý, vicdan yüceliðini, haktanýrlýðý emreder.
Hak'kýn Peygamberi:
"Ýman etmedikçe cennete giremeyeceksiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiþ olmayacaksýnýz" buyurmuþlardýr.
Bunlar, ne büyük hakikatlerdir...
Ýþte Ýslam da, "Her ne pahasýna olursa olsun, hakikatten
ayrýlmayýn" der.
"Hakikat acýdýr" derler.
Hayýr!..
Hakikatten daha tatlý, daha zevkli, vicdana daha fazla huzur
veren hiçbir þey yoktur.
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Hakikatin acý gelmesi, kiþinin tat alma yeteneðinin bozuk
olmasýndandýr.
Nasýl ki, hasta olanýn tat kuvveti bozuk olduðundan, en lezzetli
yemeðin bile tadýný alamaz, hatta kokusundan bile nefret eder, adýný
anmak istemezse; doðru yoldan sapma hastalýðýna yakalanýp, tat alma
yeteneði bozulmuþ olan kimse de, Hak ve Hakikat lezzetini alamaz.
Yarasanýn, güneþ ýþýðýna düþman olup karanlýðý arayýþý gibi,
yarasa tabiatlý, kara ruhlu insanlar da, Hak ve Hakikate düþman
olup bâtýl'ý ararlar.
Bu din: "Kötülüðe yenilme, kötülüðü iyilik ile yen. Onu
yenmenin, onu kolay yenmenin yöntemleri bende var" der.
Þimdi böyle bir dinin neresinde reform yapýlacaktýr?
Reformdan amaç, bu esaslar üzerinde çalýþmaksa, o reform
yerindedir.
Bu dinde geçerli olan azimdir, tutuculuk deðil. Ýslam, taassuptan
nefret ettiði kadar hiçbir þeyden nefret etmez. Çünkü taassup, bütün
kötülüklerin anasýdýr.
Allahü Teâlâ Kitabý Kerim'inde:
"Yâ ehlel kitâbý lâ taðlû fiy diynüküm ðayrel hakký," yani:
"Ey Kitab ehli! Dininizde Hak'tan baþka hiçbir þeyde tutuculuk
göstermeyiniz" diye uyarýyor.
Evet, yine bu din, geçmiþ dinlere mensup olanlarý,
"Ýttehazû ahbâreküm ve ruhbâneküm erbâben min
dûnillahi", yani:
"Allah'ý býraktýlar da, âlimlerini, ruhani reislerini Rab diye kabul
edecek dereceye düþtüler" diye eleþtirir.
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Ýnsanlýðýn Fahri Ebedîsi, Allah'ýn bu fermanýný teblið ettikleri
zaman, Kitap ehlinden bazýlarý:
– Biz onlarý Rab kabul etmedik, dediler.
Büyük Peygamber:
– Siz emirlerinizin, âlimlerinizin, ruhani reislerinizin bâtýl
emirlerine, nefsani duygularýndan meydana gelen hallerine, körü
körüne bütün düþüncelerine baðlanmadýnýz mý?
– Baðlandýk.
– Ýþte, Rab diye kabul etmiþ oldunuz, buyurdu.
Böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilecektir?
Evet, bütün insanlýðýn bozulmasý, bütün düþüþler, tükeniþler;
hep bu tür keyfi, nefsani arzularýn kötü sonuçlarýdýr.
Bütün bu baský yöntemlerinin esasý, kuvvet sahiplerinin üstünde
olan ilâhi kudreti tanýmamaktan ileri gelir.
Ýþte bu büyük dinin hakseverlik esasýndan doðan sonuçlarýndan
birisi: Birlik ve kardeþliktir.
Yaratanýn birliði ve Hak'ký yüceltme yolundan doðan varlýk,
onun vermiþ olduðu kalýp ve kalp birleþmesi, o uyum, her þeyin
üstünde, bütün uyumlarýn üstündedir.
Bu her zaman ispat edilmiþ, tarih bunu dünya sahnesinde apaçýk
göstermiþtir.
Müslümanlar bu aþka sahip iken, çeyrek asýrda maddi olarak
kendilerinden çok üstün olan binlerce senelik egemenliklere, sahte
uygarlýklara diz çöktürmüþlerdir!
Bunu dost da, düþman da onaylar.
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Böyle bir dinin neresinde reform yapýlacaktýr?
Dünyayý, sonsuz mutluluða sebep olan bir sahne diye tarif eden
bir dinde kim reform yapabilecektir?
"Yalnýz bilmek yeterli deðil, düþünmek gerekli" diyen, "Olaný
görün!" diye emreden bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Bu olgunluklarýn hepsi; kendinden baþka tapýlacak bulunmayan,
sayý dizisindeki çiftin karþýlýðý olmayan Bir'e iman etmekten ileri
gelmiþtir.
Evet, Ýslamiyet, yaratýlana tapmaktan tümüyle arýndýrýlmýþtýr.
Yalnýz o günahý affetmez. Diðer günahlar, ilâhi rahmet sayesinde
baðýþlanabilir.
Bu din öyle bir dindir ki: "Ödevin en aþaðý derecesi; baþkasýna
karþý adalet, nefse karþý ruhsattýr, kontrollu davranmaktýr. Üstün
derecesi de; baþkasýna karþý cömertlik, nefse karþý azimettir,
kýsýtlayýcý olmaktýr" diye emreder.
Bu din: "Kiþi kendisine layýk gördüðü dereceye göre; yani ne
kadar kötülüðe uðramýþ olursa olsun, ona karþýlýk vermeye gücü olsa
bile, eðer daha yüksek bir ahlaki derece sahibi ise, o kötülüðe iyilikle
karþýlýk vermek göreviyle kendini yükümlü tutsun" diye emreder.
Ýnkârcýnýn inkâr damarýna daima aðýr bir neþter vuran büyük
Kitap'ta:
"Femený'tedâ aleyküm fa'tedû bimisli ma'tedâ aleyküm..."
nazmý keriminde: "Her kim size düþmanlýk ederse, size yaptýðý
kötülüðün misli ile ona karþýlýk veriniz. Fakat, Allah'tan sakýnýnýz,
korkunuz, yani o saldýrýnýn miktarýný aþmayýnýz. Biliniz ki Allah,
kendisinden sakýnanlarla beraberdir."
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"Ve cezâu seyyietin..." nazmý keriminde: "Bir kötülüðün cezasý,
onun gibi bir kötülüktür. Fakat her kim baðýþlama ve iyilik yolunu
seçerse, onun karþýlýðý Allah'a kalýr. Allah'ýn da Subhani þanýna nasýl
yakýþýrsa, onu öyle karþýlar. Hiç þüphe yok ki Allahü Teâlâ, zulüm
edenleri sevmez."
"Ve in ta'fû akrabü littakvâ..." Yani, "Eðer affederseniz,
Allah'ýn koyduðu yasaklardan korkanlara yaraþýr bir iþ yapmýþ
olursunuz."
"Huzil afve ve'mur bil'urfi ve a'rýd anil câhiliyn..." Yani:
"Affa sarýl, iyiliði emret, cahillerden yüz çevir."
"Hüvelleziy ersele resûlehû..." Ve:
"Vallahü ya'sýmüke minennâsi..." Yani:
"Habibim!
Kâfirler çatlasa, bana ortak koþanlar patlasa, dininden
dönenler kývrým kývrým kývransa, ben seni Sübhanî zenginliklerle
donattým, sana ilâhi koruyuculuðumdan zýrh giydirdim, öyle
gönderdim. Hak dini, bütün dinlere ilmen ve aklen daima galip
gelecektir..." emirleri ile, bütün yaratýlanlara tanýtýlan ve dünyanýn her
tarafýndan günün beþ vaktinde resmen "Eþhedü enne Muhammeden
resûlullah" yüce ismi ile anýlan Hak Peygamberi; yüzünü görmeden,
mübarek aðýzlarýndan çýkan sesin bir anlýk bölümünü bile iþitmeden,
bir habere gönül verdirerek on dört yüzyýldan beri gönüllerde yer
alýp, milyarlarca insaný maddi hiçbir þey vermeksizin, aþk ile peþinden
götüren Hazreti Muhammed (S.A.V.):
"Ýzâ vekafel ibâd nâdâ münâdin..." Emr-i Ahmedîsi ile
baþlayan bir hadisi þerif:
"Masalarýn, kasalarýn kaldýrýldýðý, itibarlarýn, rütbelerin silindiði,
kiþisel yetkilerin alýndýðý, hiçbir kimsenin 'Benim' sözcüðünü
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kullanamadýðý, semayý deler gibi bakan gözlerin söndüðü, yeri
ezecekmiþ gibi basan ayaklarýn tir tir titrediði günde, kullar Yaradan'ýn
huzurunda, Allah'ýn büyük meclisinde durduðu zaman, bir ses þöyle
seslenecek:
– Her kimin Allah'ýn üzerinde sevabý varsa, kalksýn cennete
girsin!
– Allah'ýn üzerinde sevabý olanlar kimlermiþ? diye sorulacak.
– Ýnsanlarý affedenler... cevabý verilecek. Bunun üzerine
binlerce kiþi kalkacak, hiçbir zorluða ve hesaplaþmaya uðramaksýzýn
doðrudan doðruya Cennete girecek," buyuruyor.
Böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Râbi ibni Hýysem namaz kýlarken, iki bin dirhem deðerinde
olan cins bir atýný çalýyorlar. Dostlarý kendisini teselliye geldiklerinde:
– O adam atý çözerken benim gözüm görüyordu. Ancak ben
o zaman, daha çok sevdiðim bir þeyle meþguldüm. O hali bozamazdým. Onun için onu kovamadým, deyince, dostlarý hýrsýza beddua
etmeye baþlarlar.
Râbi ise:
– Bana kimse zulmetmemiþtir. O adam kendine zulmetmiþtir.
Zavallýnýn kendisine ettiði zulüm yetmiyormuþ gibi, ben de mi ona
zulmedeyim? der.
Ýþte bu din, yeteneði olanlarý böyle eðitiyordu.
Bu olay ancak Aþk ehline, irfan sahibine bir zevk verebilir.
Maddenin yoðunluðunda kalýp gölge avýna çýkana da, "Ne kadar
ahmakmýþ" dedirtebilir.
Þimdi bunun benzeri bir olayý daha ele alalým:
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Bir Frenk Lordu, cins bir atýn üzerinde giderken yolun kenarýnda inleyen bir kimseye rastgelir:
– Hasta mýsýn? diye sorar.
Adam, çok fena hasta olduðunu, adým atmaya dahi gücü
olmadýðýný, acýnacak bir yüz takýnarak söyler:
Lord:
– Pekâlâ, ben ineyim, seni bindirip götüreyim, der.
Ýnleyen adam ata biner, beþ on adým sonra doðrulur, biraz da
ata dokunur. Cins at süratle yol almaya baþlar.
Lord:
– Sahtekâr adam, boþuna heyecanlanma, benim malikânemde
öyle yüzlerce at var, sen benim atýmý çalýp kaçmadýn, vicdanýmý çaldýn.
Bundan sonra bir daha düþkünün yüzüne bakmam... der.
Ama bu din öyle bir dindir ki, insanýn yüce vicdanýný hiçbir
þeye çaldýrtmaz.
Çünkü vicdan, yüce Melekût âlemine baðlý bir soyut mana,
bir irfan nuru olduðu için, madde ile çalýnmaz. O Allah'ýn bahþettiði,
beðenilen bir þeydir.
Evet, bu büyük dinin ilim ve irfan çevresinde, eðitimi altýnda
büyüyen kimsenin vicdanýnda; sonucu hiç olan görünürdeki bu dünya,
yerden göðe kadar olan bu alan, sivrisineðin kanadý kadar gelmez...
Þimdi bu zevki öðreten, bu olgunluðu baðýþlayan ve
uygulamasýný bu görünen sahnede varlýklara sunan bir dinin, neresinde
reform yapýlabilir?
Bu din:
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"La ta'rifül hakka birricâli a'rifül hakka ta'rifu ehlehu"
yani,
"Hak ve hakikatin birtakým adamlarla ayakta durduðunu
sanma, önce Hak'kýn ne olduðunu öðren ki, ehlini tanýyabilesin"
buyurur.
Dünyada bundan daha açýk hikmet kuralý var mýdýr?
Ýþte þu ufak emri bile insaný taklitten kurtarmaya yeterli deðil
midir?
Böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Bu din, bir milletin düþmemesi için iki esas gösterir:
1- Milleti oluþturan bireylerin vahdete (birliðe) gönül vermesi,
2- Vekarýndan düþmeyecek bir hakimiyete sahip olmasý için
þevk elde etmesi.
Cenabý Hak bir milleti, ancak o millet ayrýlýk, anlaþmazlýk,
ikiyüzlülük hastalýklarýna tutulduktan sonra yýkar.
Önce uzun bir düþkünlük dönemi, þiddetli bir azap, daha sonra
sonsuz bir yok oluþ verir...
Ýlâhi Kanun öylece gerçekleþir.
"Fetilke büyûtühüm hâviyeten bimâ zalemû", yani, "Ýþte
sana onlarýn, kendi yolsuzluklarý yüzünden bomboþ kalan yurtlarý..."
Görüldüðü gibi, bireyin geliþmesinden toplumun geliþmesine,
bireyin çöküþünden toplumun yýkýmýna kadar bütün incelikleri bildiren
bir dinin, neresinde reform yapýlacaktýr?
Bu büyük dinin ahlak kurallarý, bütün insanlýðýn ortak
yaradýlýþýna uygun olarak konmuþtur.
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Hýristiyanlýðýn "Biri sað yanaðýna tokat atarsa, sol yanaðýný da
çevir" emrini, ahlak kanunu olarak kabul etmemiþtir.
Çünkü bu sözün anlamý, bütünün kanunu olmak özelliðinden
uzaktýr.
Çünkü, bu kanunun, hýristiyan uluslarýndan hiçbiri tarafýndan
hiçbir zaman uygulanmamýþ olmasý, aslýnda uygulama yeteneðinin
olmadýðýna en büyük bir delildir.
Bugün Batý'da hiçbir hýristiyan yoktur ki, bir yanaðýna bir tokat
vurulsun da öbür yanaðýný çevirsin.
Çeviremez, çünkü "Femený'tedâ..." (misliyle karþýlýk) ayeti
kerimesi vardýr. Bugünün ve yarýnýn Kitabý, sonsuza kadar Kur'aný
Mübin'dir.
Ýnsanlar ister kabul etsin, ister etmesin, onun dediði ile oturup
kalkmak zorundadýr.
Bütün dünya öyle hareket edecektir! Kýpýrdanmak yasaktýr.
Evet, gerçek Müslümanýn elinde iman etmesine sebep, belge,
þahit, delil olarak, Kur'an'ý var.
Bugün yüce Kur'an'ýn güzel ve açýk sözlerine gerektiði gibi
dalacak er yoksa, o kapýyý çalacak kimse bulunmuyorsa, o kitabýn
söz ve ifadesi mi yok?
Fen ile ilgili ayeti mi yok? O kapýyý çalsýn.
Geçmiþteki kutsal kitaplarýn hiçbirinde görülmeyen, astronomi,
felsefe, týp, anatomi, kimya, botanik, jeoloji ile ilgili ayetlerine dalsýn.
Kur'aný Mübin'in herkesin anlayabileceði en açýk mucizesi:
Asýrlarca sonra keþfedilen herhangi bir þeyin, kendisine uygun
düþmesidir.
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Evet, kitabý Kur'an olan böyle bir dinin neresinde reform
yapýlabilir.
Bu din:
"Hüner iyilik etmek deðil, bu iyiliði sonuna kadar götürmektir"
der.
Bu öyle bir dindir ki; bilgisiz bir kimsenin, sahip olmasý gereken
ruhani eksikleri ile maddi istekleri birbirine eþitse, o kimsenin
"seçilmiþler sýnýfýndaným" diye iddia etmesine izin vermez.
Yine bu din:
"Ýnsanýn þerefi, edebi ile belli olur" der.
"Utanmasý olmayan adam, þeklinde insan görünse de, gerçekte
bu yüce ünvan ile þereflenmeye hakký yoktur" diye feryat eder. Çünkü
edep, insaný sabýra götürür. Allah'tan baþkasýna þikayet ettirmez.
Hak'tan baþkasýna þikayet etmeyen de, hiçbir zaman zalime
uþak olmaz.
Bir kalpte ne varsa, dýþarýya o sýzar.
Bir kalpte ne gizlenmiþse, vücudun organlarý onu iþler.
Dikkat!
Bir kimsenin kalp sýrlarýndan, bir baþkasý haberdar olamaz.
Evet, kalbin sýrlarýný yalnýzca Allah bilir.
Ýman ise; kalpte saklýdýr, gizli bir sýrdýr.
Þu halde iman davasý, ancak yapýlan iþlerin delilleriyle ispatlanabilir.
Soyut bir iman yeterli olsaydý, ibadet ve emirlere uymayý
gerektiren din kurallarýna gerek olmazdý.
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Kýsacasý, teori, uygulamayla tamamlanýr.
Þimdi, "Din, vicdani iþlerdendir" deyip, kurallarýný uygulamamak veya deðiþtirmek, reform ise; ona reform denmez, Allah'ýn
emirlerine sýrt çevirmek denir.
Bir kimse, gafletle, insanlýk gereklerini ve ilâhi emirleri yerine
getirmekte kusur edebilir. O, Rabbiyle kendisi arasýndadýr. Fakat
bu emirleri beðenmeyip, onlara karþý acaip ve garip bir tavýr takýnmanýn, o yüceliði hor görmenin cezasý, pek aðýr olur.
"Fe izâ feraðte fensab" (Bir iþi bitirince, baþka bir iþle meþgul
ol).
"Ve ilâ rabbike ferðab" (Her iþinde ancak Rabbine niyaz eyle).
Þu iki nazmý kerim, bu büyük dinin nasýl bir din olduðunu,
anlama yeteneði en az olan kimselere bile anlatmaya yeterlidir.
Önce Allah'ýn büyük bir kanunu, kesin bir kuralý vardýr ki: Feryat
âlemi olan, dünya denilen bu düþkünlük sahnesinde külfetsiz nimet
olmaz. Dün bugün için rüyadýr, bugün de yarýn için rüya olacaktýr.
Evet, önce zorluk, sonra kolaylýk olacak. Yani zorluðun yanýnda
mutlaka kolaylýk bulunacak.
Hatta bir zorluk, iki kolaylýk olacak.
Þimdi, insanlar bu imtihan âleminde türlü türlü sýkýntýlara,
felaketlere uðrarlar. Eðer bu tecellilere dayanamayýp, umutsuzluða
kapýlarak çalýþmayý býrakýrlarsa, yok olup giderler. Halbuki onu
yenmek için uðraþýrlarsa, baþarýlý olurlar.
Ýþte Cenabý Hak: "Kolaylýðý araya araya bulun. O, zorun
yanýbaþýndadýr" diye buyurduktan sonra, yine büyük Peygamberine
ve bize:
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"Madem ki zorluktan sonrasý kolaylýktýr, gerek kendine gerek
insanlýða faydalý olacak ibadetlerinden birini bitirince, diðerine atýl.
Cihaddan cihada koþ, bu uðurda yorul. Çünkü bu yorgunluk, rahmet
aynasýdýr. Bir de sadece Allah'tan iste" buyuruyor.
Þimdi böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Dinde reform diye tutturanlar, þunu iyi bilmeliler ki:
Bu büyük dinde þöyle bir kural vardýr: "Din adýna yapýlan her
davete, ilmî bir delil istemek lazýmdýr" buyurur.
Çünkü Hak ile, doðru yoldan sapmayý birbirinden ayýracak,
yalaný hak þeklinde gösterenlerin arzularýna engel olabilecek kuvvet,
ancak bu delildir.
Þimdi hak ve hakikate sýrt çevirerek, akla dayanmadan,
düþünceyi hesaba çekmeden, anlayýþ ile münakaþada bulunmadan,
babalarýný, dedelerini körü körüne taklit etmek, onlarýn boþ
inanýþlarýna mirasçý olmak, düþünmeden, araþtýrmadan baðlanmak
alýþkanlýðýnda bulunanlarý, bu din apaçýk yerdikten sonra, gerçek bir
azap ile de tehdit eder.
Þöyle ki:
"Ve izâ kýyle lehüm teâlev ilâ mâ enzelâllahü ve
ilerresûlikâlû hasbüna mâ vecednâ aleyhi âbâenâ..." :
"Ve bu, boþ inanýþlarý ile azgýnlýk yolunda koþanlara, gelin
Allah'ýn indirdiði Kitabýna, Resûlüne, Resûlünün sünnetine denilse,
Babalarýmýzdan bulup gördüðümüz din bize yeter, derler."
"Ve iz yetehâccûne fiynnâri feyekulüzzuafâü."
"Allah ile büyüklük yarýþýna kalkanlar, O'nun emirlerini
beðenmeyip sýrt çevirenler, Allah'a ortak koþanlar cehenneme
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gönderildikleri zaman, orada bulunanlara sitem ederek, azarlayarak,
kendini beðenmiþ elebaþlarýný suçlayarak:
– Dünyada biz size uymuþtuk, bugün bizden ateþ azabýný, bu
sonsuz özlemin azabýný biraz olsun kovamaz mýsýnýz? Bizi kurtaramaz
mýsýnýz? diyecekler."
Ýþte nazmý kerimin açýk açýk bildirdiðine göre, kim inançlarýnda,
imanýnda gönülden tam bir delile dayanmaksýzýn, bu saðlam esastan
yoksun kalarak sayýlý nefesini tüketirse, nefsine karþý en büyük cinayeti
iþlemiþ ve kendisini çok acý bir felakete düþürmüþ oluyor.
Þimdi, aðzýna aldýðý lokmanýn tatlýlýðýnýn, acýlýðýnýn farkýnda olan,
hayýrla þerri, faydalý olanla zarar vereni ayýrt edebilecek kadar akýl
sahibi olan bir adamýn, yarýn ikinci hayatta, kýyamet gününde kalkýp
da baþkalarýnýn telkini ile, boþ inançlara saplanmýþ, doðru yoldan
çýkmýþ olduðunu ileri sürmesi, kendisini sorumluluktan kesinlikle
kurtaramaz.
Çünkü bu büyük din, gayet açýk bir bildiri ile þu gerçeði ilan
etmiþtir ki:
"Ýnancýn, imanýn dayanaðý, saðlam bir delil olacaktýr."
Þimdi bu din bu kadar saðlam kurallar koymuþ, insanýn daima
taklitten, araþtýrmaya yönelmesini emretmiþken; bunun neresinde,
kim, nasýl reform yapabilecektir?
Bu ulu Kitap, Allah'ýn isteði ile genç ve dinçtir. Bütün yüceliði
ile her zaman geçerlidir.
Son yüzyýlda ortaya çýkan, bilim adamlarýnýn: "Kanýt ile
güçlendirilmeyen her kural, unutulup bir köþeye atýlmaya mahkûm,
anlamsýz bir iddiadýr" diye koyduklarý kuralý, bu din 14 yüzyýl önce
ilan etmiþtir.
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Ýþte ayeti celilesi:
"Ve neza' nâ min külli ümmetin þehiyden" :
"Masalarýn kaldýrýldýðý, kasalarýn bozulduðu, bireysel iradelerin
alýndýðý o gün, Allah'tan baþkasýna tapanlara Biz Azimüþþân: Hani,
bana ortak koþtuðunuz tanrýlarýnýz nerededir? diyeceðiz.
Her ümmetin (milletin) peygamberlerini onlara karþý tanýk
tutacaðýz. Þimdi seçmiþ olduðunuz ortaðýn kanýtýný getirin. Ýþte size
gönderilen Resûllerin hepsi burada... Beðenmeyip, yalanlamýþtýnýz.
Kendi iddia ettiðinizin kanýtýný getirin bakalým, diyeceðiz. (Ortak
koþtuklarýnýn vücudu yok ki, neyi getirecekler?) O zaman tevhid
(birlik) ve ibadetin ancak Allah'a ait olduðunu anlayacaklar, boþ
iftiralar da yok olacak, ne var ki iþ iþten geçmiþ olacaktýr."
Özetle bu büyük din, onun büyük Kitabý, o kadar yüce kurallar
koymuþtur ki; bir kimse Hak'kýn sesini vicdanýnda duyduktan sonra,
inancýnýn bozulmasýna imkân yoktur.
Yine insanlýðýn Fahri Ebedîsi, öyle semavi iþaretler vermiþtir
ki, o iþaretleri kalp gözü ile görenlerin ayaklarýnýn kaymasýna imkân
yoktur.
Ýþte bundan dolayý, doðruluktan sapmayý kabul eden, ona gönül
veren, baðlanýp kalan, hayatý boyunca, hurafeleri teþvikle sayýlý
nefeslerini tüketen gafillerin, peþlerine takýlarak sürüklenecek gerçek
bir müslüman yoktur.
Bu din öyle bir dindir ki:
"Velâ takfü mâ leyse leke biî ilm..." Yani:
"Hakikatini bilmediðin þeye baðlanma! Her þeyi bilirim iddiasýnda bulunma. Çünkü kulak, göz, kalp, bunlarýn hepsi sorumludur. Bir
gün bir divanda þahit makamýnda sorguya çekilecektir," buyurur.
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Ama ne var ki, müslümanlar bu emirleri bildiren büyük
Kitap'larýný yüzyýllardýr ölülerine okuduklarýndan, mezarlýk kitabý
haline getirdiklerinden baþkalarýnýn saldýrýlarýna uðradýlar.
Yoksa Kur'an'ýn baðrýna kulaklarýný koyup, o Hak'kýn sesini
içtenlikle vicdanlarýnda duymuþ olsalardý; yüzyýllarca bütün dünyayý
ilim egemenliði altýnda yaþattýklarý gibi, Allah'ýn izniyle daha da
yaþatacaklardý.
Çünkü bu büyük din: "Hayali býrak, hâle sahip ol!" der.
Özetle kabahat Ýslâmiyet'te deðil, bizim Müslümanlýðýmýzdadýr.
"Ýzbehâ ilâ fir'avne innehu taðâ..."
Þu ayeti kerimenin emri karþýsýnda bir an içtenlikle durulacak
olursa, bu dinin nasýl bir din olduðunu dost ve düþman anlayabilir.
Cenabý Hak, Musa ve Harun'a buyuruyor:
"Firavun'a gidiniz, çünkü o pek azdý! Kendisine yumuþaklýkla
söz söyleyiniz, belki aklýný baþýna alýr, ya da içine korku düþer."
Þimdi önce Allahü Teâlâ, Firavun'un aklýný baþýna almayacaðýný
elbette bilir. Sonra Musa ile Harun'u, kahredici bir tecelli ile gönderebilirdi. Öyle iken, "sert davranmayýnýz, yumuþak söyleyiniz" diye
emrediyor, yumuþaklýk ile davranýlmasýný buyuruyor.
Bu ilâhi emrin amacý, bize yol göstermek deðil midir?
Biz yüzyýllardan beri, bu emirlerin hangisini yerine getirdik?
Reformdan amaç eðer bu emirleri yerine getirmekse, öyle
reformun baþýmýzýn üzerinde yeri vardýr.
Bu ulu dinde:
"Tefekkerû fiy âlâillâh..." (Allah'ýn yücelikleri üzerine tefekkür
ediniz) emri vardýr.
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Bu emre ne kadar uyulursa Marifetullah'da o kadar ileri gidilir.
Evet, bu büyük din, "Bilimlerde ne kadar geniþ bir bilgi
kazanýlýrsa, Hak'kýn sonsuz nimetleri ve her þeyin üstünde olan büyük
kudreti hakkýnda, o kadar saðlam ve esaslý bir fikir edinilmiþ olur"
diye ilan eder.
"Men lem ya'rifül hey'ete vetteþrîha fehüve nâkýsun fiy
ma'rifetillâh." Yani:
"Astronomi, anatomi gibi bilim dallarýný bilmeyen kimse,Allah'ýn
yüceliðini gerektiði gibi anlayýp takdir edemez, Marifetullah'da eksik
sayýlýr" buyuruluyor.
Þimdi, matematik ve ahlak bilgisi öðrenilmedikçe, bu ilimlerde
bilgili olunabilir mi?
Tabiat bilgisi öðrenilmedikçe bu ilimlerin inceliklerini anlamak
mümkün olur mu?
Emri buralara kadar uzanan bir dinin neresinde reform
yapýlabilir?
"Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu..." (Nefsini bilen,
Rabbini bilir).
Bu âlemde Marifetullah zevkinden baþka bütün zevkler
geçicidir. Hatta Kudret öyle bir Kudrettir ki, gerektiðinde insaný yirmi
sene önce bir olayýn karþýsýnda þakýr þakýr güldürür, yirmi sene sonra
yine ayný olayý insanýn karþýsýna diker, hüngür hüngür aðlatýr.
O halde bu dünya sahnesine gelmekten amaç nedir?
Hak'ka ulaþmak deðil midir?
Ýþte bu din: "Hak'ka ulaþabilmek ve eþyanýn gerçeðine
varabilmek için, deneme ve derinden inceleme yolunu seçerek, önce
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ruhsal halleri, etrafýmýzdaki evreni incelemek gerekir" der. "Men arefe
nefsehu fekad arefe rabbehu" emriyle de; "önce görünüþte küçük
bir suret, hakikatte büyük bir suret olan insan gerçeðini, sonra da
insaný çevreleyen âlemleri ve nesneleri inceleyin de, onlardan sonuç
çýkararak:
Vücuduyla var olan, sýfatý ile çevreleyen, isimleriyle bilinen,
fiilleriyle beliren, eserleriyle gözlenen, baþlangýcýn öncesi ve her þeyin
sonu olan Allah'a iman edin!" der.
Böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Bu öyle bir dindir ki, insan hangi noktasýna baksa bir nurla
karþýlaþýr.
Temizliði bile iman maddesine koymuþtur. Dýþ temizliðe dikkat
edildikten sonra, iyiyi kötüyü, hayrý þerri birbirinden ayýran Kur'an
hükümlerinde bildirilen bütün günahlardan sakýnmak emrolunmuþtur.
Çünkü öyle kir ve pas vardýr ki, onun görünüþte kokusu olmaz.
Mesela deðerli bir karþýlýk almak arzusu ile, bir kimseye iyilik yapmak
ve bir þey vermek...
Bu ne çirkin bir kirdir. Ahlaký altüst eder, insanýn karakterini
yýkar, Allah'ýn insanýn yüzünde iþlemiþ olduðu güzelliði bozar.
Cenabý Peygamber:
"Huzül atâ mâdâmel atâ..." yani; "Hediye, hediye olduðu
müddetçe alýnýz. Dostluðunuzun artmasýna sebep olur. Fakat hediye
adý altýndaki þey, dininizden bir þeyi çalmak, ahlakýnýzý arttýran bir
þeyi noksan kýlmak, insanlýk þerefinizi ayak altýna almak gibi bir durum meydana getirecekse onu derhal reddediniz. Çünkü o,
hediyelikten çýkmýþ, insaný lekeleyecek bir rüþvet olmuþtur" diye
emretmiþlerdir.
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Ve yine: "Ve lirabbike fasbir" yani: "Allah'ýn için, O'nun rýzasý
için her eziyete sabret, insanlýðýndan fedakârlýk etme" buyurulmuþtur.
Hz. Ömer hükümet reisi olduðu zaman hanýmýna Bizans
Ýmparatorunun karýsý, çok deðerli mücevherlerle iþlenmiþ bir yastýðý
hediye gönderdi. Bu yastýk, Þeriatýn koruyucusu olan Ömer'in eþinin
çok hoþuna gitti, fakat Müminlerin Emiri olan Ömer'in bunu nasýl
karþýlayacaðýný düþünüyordu. Hz. Ömer yastýðý gördü:
– Bu neyin nesidir? diye sordu.
– Bizans Ýmparatorunun karýsýnýn bana göndermiþ olduðu
hediyedir.
– Nasýl hediye?
– Hediye iþte... Hediye, dinimizde kabul edilen bir þey deðil
midir?
– Ýyi ama o Ýmparatorun karýsý, Ömer'i, dolaysýyla seni, ben
emirlik makamýna gelmeden önce çok iyi bilirdi. O zaman
göndermeyip, ben makama geldikten sonra göndermesinde herhalde
gizli bir sebep olsa gerek. Sen onu bana ver de ben derhal onun
icabýna bakayým...
Bu iþin zevkini anlayabilmek için, birinci Ömer ile ikinci Ömer'i
karþýlaþtýrmak lâzýmdýr.
Birinci Ömer iken mini mini yavrusunu diri diri topraða
gömüyordu, ikinci Ömer'liðinde ise "hediye adý altýnda gönderilen,
bir çýkar karþýlýðýnda gönderilmiþtir" diye, en deðerli mücevherlerin
bile, yanýnda çakýl taþý kadar deðeri kalmýyordu...
Bu hal ona nereden gelmiþti?
Bu dinin aþk tavasýnda katýlýðýný eritip, güzelliðe, yumuþaklýða
dönüþtürmüþtü de oradan gelmiþti, nereden gelecek?
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Böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Ahlaký düzeltme açýsýndan insanlar, baþlýca üç kýsýma ayrýlýrlar:
Birinci kýsým: Yaratýlýþlarýndan gelen selamet halini, koruyan
insanlardýr.
Bunlar hayýr ve þerre karþý tamamen ilgisizdirler. "Hayrýn" iyi
ve "Þerrin" fena olduðunu bile düþünemezler. Kendileri hangi yolda
gönderilirse, o yolu takip ederler.
Bunlar, olgun bir yol göstericinin (kâmil mürþidin) elinde yetiþecek olurlarsa gayet kolay faziletli bir ahlaka sahip olup, insan-ý
kâmil derecesine çýkarlar.
Ýkinci kýsým insanlar: "Hayrý" fazilet, "Þerri" ise kötü huy,
utanýlacak hal olarak tanýrlar da, nefslerinin isteklerine uyduklarýndan,
þehvet ve zulüm gibi ahlakýn en alçak þekliyle dostluk kurduklarýndan
kötülüðü itiraf ederler de, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.
Mükemmel bir terbiyeci hiç býkmadan bunlarýn da üzerinde
iþlediði zaman, manevi etkilerle kötü huylarý terk ederek, iyi huylar
alabilirler. Güç olmakla beraber, nefsin kurtuluþu mümkündür.
Üçüncü kýsým: Alçakça bir ahlaký huy edinmiþ olanlardýr. Bunlar
alçaklýðý fazilet olarak kabul edip, ahlaki faziletleri de bir çeþit zavallýlýk,
budalalýk kabul ederler.
Bunlarýn düzelmesi çok güç ve hemen hemen imkânsýz gibi
görünürse de, bu dinde bunlarý düzeltecek kurumlar da hazýrdýr.
Mesela:
"Sizden önceki milletlerin yýkýlmalarýnýn en büyük sebebi, ancak
þu olmuþtur: Büyükleri, mevki sahipleri çalýp çýrptýklarý zaman, hiçbir
hesaba çekilmeyip serbest býrakýlmalarý, güçsüz alt tabaka bir þey
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çalarsa derhal cezalandýrýlmalarý idi. Ýþte bu durum hangi millette
görülürse, yýkýmýný beklesin."
Bu din öyle bir dindir ki, toplum içinde hiç kimsenin yüzünün
kýzarmasýný istemez. "Bazý cezalarý; 'O kimse bunu yapmamýþtýr, bunlar
insana yakýþmayan hallerdir' diyerek gidermeye çalýþýn" der. Bazý
insanlar için bu sözler, en aðýr ceza yerine geçer, umulur ki gaflete
düþerek iþlediði kötülükten piþman olur, vicdan azabýyla gizlice
affolunmasýný diler.
Bu emirler, böyle yaradýlanlar içindir. Yoksa cinayeti övünme
derecesinde sayanlar için deðildir. Evet, cinayeti iþledikten sonra,
savaþ meydanýndan zaferle dönmüþ, memleket, vatan düþmanýný
topraktan atmýþ edasýyla gezenler için deðildir. Ýslam'ýn, böylelerini
de terbiye edecek cezalarý vardýr.
Yine Ýslam'ýn karþýsýnda bulunanlar, onun içki kurumuna
takýlýrlar:
"Efendim, bu uygarlaþmýþ yüzyýlda sarhoþluðun da þöyle cezasý,
böyle cezasý mý olurmuþ?" diye dil uzatýrlar.
Buna dil uzatabilmek için, önce tüyler ürpertici cinayetler
ortadan kalkmalý. Adam canavarlarý utandýracak þekilde cinayeti iþler,
"Efendim üç þiþe þarap içmiþtim, beþ þiþe raký içmiþtim" der ve bu da
iþlediði cinayetin hafifletici sebebi olarak gösterilir.
Ýþte Ýslam bunlarýn hepsini görmüþ, deðil bir insana, en küçük
bir yaratýða bile zararý dokunabilecek þeye "Yasak" demiþtir.
Evet, yine bu din:
"Hangi þey ki edebine, bedenine, dinine zarar verir; o þey
yasaktýr" diye ilan etmiþtir.
Bunlar mý geriliðe sebep olmuþ?
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"Ve etýy'ullahe ve resûlehû ve lâ tenâze'ü..." Bu dinin en
büyük rehberi olan Kitab'ýnýn þu ayeti kerimesinin huzurunda biraz
duralým:
"Allah'a, Allah'ýn Resûlüne itaat ediniz. Sakýn birbirinize
düþmeyiniz, düþerseniz heybetiniz kalkar, sonra korkak kesilirsiniz.
Ataklýðýnýz ve yüceliðiniz de elden gider."
Þimdi þuraya dikkat edelim:
Acaba müslümanlar bilinçli imana sahipken mi, din duygularý
ile kalpleri çarparken mi, bilimlere konu, sanatlara model verdiler,
ibadetin sýcaklýðý, günahýn soðukluðu duyulduðu zaman mý tarihin
efendisi idiler, yoksa manadan uzaklaþarak maddenin yoðunluðunda
þaþýrdýklarý zaman mý bir sonuç alabildiler?
Bir zamanlar, boyu tâ Fas'tan Çin hududundaki Tonkin
eyaletine, eni kuzeydeki Kazan'dan baþlayýp ekvator çizgisinin
altýndaki Serendip'e kadar uzanan koca bir âlemi, bilim ve ahlak
korumasýna almamýþ mýydý? Himayesinde deðil miydi?
Bu geniþ sýnýrlar içindeki kaleler, memleketler kimindi?
Sözü hiçbir zaman hiç kimse tarafýndan geri çevrilmeyen bu
soylu Türk milletinin, tarihin en eski efendisinin dedesi; âdet halinde
müslüman iken mi, mirasyedi þeklinde mümin iken mi, yoksa
Kur'an'ýn baðrýnda can kulaðýný koyduðu zaman mý bu yüceliðe sahip
idi?
Doðuda; Ýbni Sînâ'lar, Fârâbî'ler, Râzî'ler...
Batýda; Ýbni Bâce'ler, Ýbni Rüþd'ler...
Sonra gönül tahtýnda sultan olan o Muhyiddin (Ýbn Arabî),
Necmeddin (Kübra), Mevlânâ'lar...
Ve birçok bilim adamlarý...
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Dosta, düþmana dil ýsýrtacak kadar dolu kütüphaneler...
Þimdi acaba bunlar, dinin ruhun gýdasý, aþký olduðu devirlerde
mi yetiþmiþler, yoksa dinsizliðin moda olduðu devirlerde mi?
Evet, yine bir zamanlar Müslümanlar, dinlerindeki saðlam
kurallar sayesinde, en aydýn, en parlak fikirli, en uyanýk, en aldanmaz,
en aldatmaz bir topluluk idiler. Çünkü ellerinde Kur'aný Mübin vardý.
Orada Rahman'ýn dersi de vardýr, Ýblis'in dersi de vardýr...
Dinin gerekleri, halk içinde de, seçkinler içinde de aynýydý.
Ýþte ne zaman ki Kitâbullah'ýn (Allah'ýn Kitabý'nýn) zevkinden
uzaklaþtýlar, onu ölü kitabý yaptýlar, mana baðý koptu, yalnýz nefsani
zevkler düþünülmeye baþlandý, cimri çýkarlar egemen oldu, çok
vücutta tek ruh gibi yaþarlarken ayrýlýklara düþtüler; bu ayrýlýk
sonucunda, birbirine düþülünce elbette bilimde de, fende de geri
kalýndý.
Bunun için gerçekte geri býrakan din deðil, dinsizliktir.
Burada yanýltmaca yapmaya lüzum yoktur. Tarih meydandadýr.
Bunu da bildiren Ulu Kitab vardýr.
"Ve izâ kýyle lehüm lâ tüfsidû fiyl'ardý kalû innemâ nahnü
muslihûn..." Yani:
"Manaya düþman olanlara, nefsani zevklerden baþka bir þey
tanýmayanlara, sadece arzularý ile meþgul olanlara, hýrs ve açgözlülükte
ileri gidenlere, kitaplarý yalnýz paralarý üzerindeki yazý olanlara, nefsani
arzularý bir türlü doymak bilmeyen akýlsýzlara: 'Yeryüzünde karýþýklýk
çýkarmayýn' denildiði zaman:
'Biz düzeltmekten baþka bir þey yapmýyoruz' derler."
"Kellâ bel râne kulûbihim mâ kânû yeksibûn..." Yani:
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"Hayýr, hayýr, dedikleri gibi deðildir"
Günahlarý, kötü kazançlarý, kalpleri üstünde pas tuttu da gerçeði
inkâr ettiler. Pas tuttu da imanýn nuru çekildi, gitti..."
Þimdi buralara kadar bildiren bir dinin neresinde, kim reform
yapýlabilecektir?
Bu din der ki:
Ayaðý kayan bir kimseyi, yüz kýzarmasý kurtarýr. Utanma hissi,
Allah'ýn görünmeyen hazinesinden büyük bir baðýþtýr.
Fakat utanmayý bir güçsüzlük olarak gören kimseye, bunlardan
söz etmek boþunadýr.
Yine bu din: "Ýbadetin üstün olaný, insanlarýn kalbine sevinç
koymaktýr. Bir insan, kýrýk bir kalbe ne koyabilirse, gerçekte onunla
ün kazanýr. Ve gerçek þöhret de o namdýr" der.
Acaba bu din bunlarý emrettiði için mi reform gerekiyor?
Azizim, bu dine âdet olduðu için deðil, ibadet etmek için sarýlan
kimsenin yanýna ne hýrs ateþi, ne de kýskançlýk ateþi yaklaþamaz.
Sonra hýrs ve kýskançlýk ateþi hiçbir azaba da benzemez...
Ýþte bu din, insaný nefsani benlikten soyar, kurtarýr.
"Gerçek'te diken aranmaz, bulursan kendini bulursun" der.
Böyle bir dinin neresinde reform yapacaksýn?
Bu din, adamý, ten kafesinin kýrýlmasýndan korkutmaz. Bundan
dolayý hayatta minnetle yaþatmaz.
Bu din, fýtrî (insan yaradýlýþýna uygun) bir dindir. Onun için,
onun insanlýða gerçek hayatýný baðýþlayan hükümlerine isyan etmek;
yaradýlýþýn deðiþmeyen kanunlarýna isyandýr.
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"Yâ eyyühelleziyne âmenüsteciybü lillâhi ve lirresûli izâ
deâküm lima yuhyiyküm..." Yani:
"Ey inananlar!
Geleceðin inananlarýn olduðuna inananlar!
Allah ile Peygamberinin size hayat verecek davetine uyunuz.
Ve biliniz ki: Allah insanýn kendisi ile kalbi arasýna girer..."
Ýþte bu davete uymak, ne kadar samimi, ne kadar içten olursa,
her alanda yükselme, geliþme o oranda olur.
Bunun dýþýndakiler, dedikodudan ibarettir. Çünkü bu din:
"Ýlim öðrenin, kuvvet hazýrlayýn, çok çalýþýn, adaletten
ayrýlmayýn, düþmüþü kaldýrýn, hakký tanýyýn, ayrýlýða düþüp birbirinizle
boðuþmayýn, ayrýlýk insaný cahilliðe götürür, yoksulluða düþürür,
haksýzlýða karþý eli kolu baðlý býrakýr, Hak'tan yüz çevirtir" diye ilan
eder.
Böyle dinin neresinde reform yapýlacak?
"Þemmetün minel ma'rifeti hayrün min kesîril amel" buyurulmuþtur. Yani, "Marifetullah'tan bir kere koklamak, onsuz yapýlan
pek çok iþten hayýrlýdýr." Çünkü yaradýlmýþlarýn en kutsal görevi
baþlangýcýný, sonunu, Rabbini, Yaratýcýsýný bulmaktýr. Bu, yani Marifet,
ibadetten ve Allah'ýn emirlerine uymaktan önce gelir. Çünkü bir þeyin
deðeri gerektiði gibi bilinmezse, hakký verilmez. Onun için, yüceltme
takdirden sonra gelir. Bundan dolayý, iman, Marifetullah'ý gözler.
Marifet,Allah'ýn kudretine, yüceliðine ululuðuna saðlam bir iman
oluþturur. O imana sahip olanlar için, umutsuzluk haramdýr.
Bu din böyle emreder. Yoksa mirasyedi þeklindeki müslümanlýktan, âdet halindeki ibadetten, emirlere gelenek olduðu için uymaktan sonuç alýnamaz.
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"Ýnnehu lâ yey'esü min ravhýllâhi illel kavmül kâfirun."
Cenabý Allah bu nazmý keriminde; umutsuzluðu, küfüre, yoldan
çýkmaya kanýt olarak gösteriyor ve:
"Allah'ýn mükemmel gücüne, Hak'sýz bir zerre bulunmadýðýna
iman eden bir kalpte, umutsuzluk bulunmaz" diye emrediyor.
Ýþte onun için bu din, yolunda gidenlerin alçaklýða boyun
eðmesine, zulme sessiz kalmasýna, hak sözü yükseltmekten geri
kalmasýna kesinlikle izin vermez.
Böyle bir dinin neresinde reform yapýlabilir?
Cenabý Hak:
"Ýlme, marifete arkalarýný dönenlerin, cahilliðe saplanarak sahte
benliklerinde kalanlarýn, yapmýþ olduklarý yolsuzluklar yüzünden iþte
bomboþ kalan yurtlarý!" buyuruyor.
Ýnsanlýðýn Fahri Ebedîsi:
"Sizin en hayýrlýnýz, evet en þerefliniz; dünya için ahiretini terk
etmediði gibi, ahiret için de dünya iþlerini bozarak insanlara yük
olmayanlarýnýz, iki âlem için gücü yettiði kadar çalýþanlarýnýzdýr" diye
buyuruyor.
Biz birkaç yüzyýldan beri çalýþmayýp, taklit ile geçinerek geri
kalmýþsak, kabahat Ýslamiyet'te midir, bizim müslümanlýðýmýzda mýdýr?
Her önüne gelenin din hakkýnda konuþmasý, bir moda haline
gelmiþtir. Bilen de söylüyor, bilmeyen de. Kur'an hükümlerine
dayanan, gerçek imaný bulunan da söylüyor, bulunmayan da söylüyor;
felsefi iman sahibi olan da söylüyor, olmayan da bir þeyler söylüyor.
Öncelikle, bu dinin elinde bir kanýtý vardýr. Yani: Kur'aný Mübin.
altý binden fazla ilâhi cümle.
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Acaba bu konuþanlar, bu ilâhi cümlelerin kaç tanesinin manasýný
biliyorlar?
Onun nurani, ýþýklý yüzüne kalp gözlerini çevirip, þu ilanýný
duydular mý?
"Ben bütün kitaplarýn ya üstündeyim, ya da altýndayým. Eðer
bütün kitaplarýn üzerinde deðilsem ve bunu kanýtlayabilirlerse, ben
davamdan vazgeçer, giderim."
Evet azizim, O öyle bir kitaptýr ki; anlamýný, yorumunu, þahýslar,
kalemler, kâðýtlar deðil, zamanlar yapar, zamanlar.
Mesela, þu nazmý kerimin huzurunda saygýyla duralým:
"Ve min âyâtihî halkussemâvâti vel'ardý ve mâ besse fihimâ
min külli dâbbe..."
Ayette resmen, gökler âleminin oturulur olduðu, sonra, gök
sakinleri ile yer sakinlerinin bir araya gelip, karýþýp görüþmeleri
bildiriliyor.
Bugün ilerleyen bilim de, bunun çok yaklaþtýðýný söyleyip
üzerinde durmuyor mu?
Ama biz, o büyük Kitab'ý mezarlýk kitabý yapýp bunlardan
haberimiz olmazsa, bu dinin ne suçu vardýr?
Ýslam'ýn özünden haberdar olmadan, hatta içeriðini bile gerektiði
gibi anlamadan, kulaktan dolma sözlerle, birkaç çeviri okumakla
onun hakkýnda konuþmak, hazret-i insafýn kârý deðildir.
Bu neye benzer, bilir misiniz? Beþ on sayfalýk týp kitabýný
okumakla: "Ben uluslararasý, her yerde kürsüsü olan usta bir hekimim"
diye geçinmeye...
Veya bir kanunun birkaç maddesini okumakla, kanun koyucu
gibi geçinmeye...
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Bu dinin: Ýnsanlýðý karanlýktan aydýnlýða çýkarmak, top sesini
bastýran iniltisini dindirmek, yüce vicdanýna huzur vermek, kaybetmiþ
olduðu sevgiyi iade etmek, ayrýlýklar içinde bunalmýþ olan hayatýna
düzen baðýþlayabilmek için neler hazýrladýðý görülmek istenirse, Kitabý
Mübin'in huzurunda hazýr olunmalýdýr.
Kalpte ruhani, Rabbani bir marifet nuru uyandýrmaya çalýþmalý,
geliþ ve gidiþteki amacý duymalý, kendi nefsinin gerçeðini ve içyüzünü,
yaradýlýþtaki halini, anlayýþ ve yeteneðini anlamalý, yüce gayrete sahip
olmalýdýr.
"Eþþerefü bil himemil âliye lâ birrememil bâliye" yani,
"Ýnsanýn þerefi, kendisinin yüksek gayretindedir. Çürümüþ kemiklere
baðlýlýk iddialarýyla þeref kazanýlmaz!" buyuruluyor.
Ýçtenlikle Hak'kýn hukukunu baþýna sevinç tacý yapan bir kimse,
böyle bir dinin neresinde reform yapabilecektir?
Bazý kimseler de, "Bu din kadýna çok iþkence etmiþtir" diye
iftira ederler.
Acaba kadýn hakkýný, yaradýlýþtaki amacýný, Allah katýndaki
deðerini; bu büyük din kadar kim açýklamýþtýr?
Bu din; sonsuz geleceði, Dârüsselâm'a, cennete giriþi bile
kadýnýn rýzasýna baðlamýþtýr. Çünkü, "Elcennetü tahte akdâmil
ümmehât..." yani, "Cennet annelerin ayaðýnýn altýndadýr" buyurulmuþtur.
Anne kadýn deðil midir?
Cenabý Peygamber:
"Bütün haklardan sakýnýnýz, ayrýca iki hak ile ilâhi huzura
dönmeyiniz! Bunlardan biri yetim hakký, diðeri kadýn hakkýdýr. Bu
konuda benden þefaat beklemeyiniz" diye emretmiþlerdir.
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Halbuki Ýslamiyet'in ortaya çýkmasýndan önceki dönemleri bir
düþünelim, dünyanýn sokak sokak her köþesini dolaþalým, uygarlýklarý
aktaralým, kadýnlýðýn halini seyredelim... Ne durumdaydýlar?
Ýþte bu dinin kadýna baðýþlamýþ olduðu hakký, bugün bile hiçbir
din ve hiçbir uygarlýk verememiþtir ve veremez!..
Bu din: "Size üflenen ruh ile yüceltildiðinizi unutup da, kendinizi
cesetlerden, bedenlerden, kan ve kemik torbasýndan ibaret sanmayýn.
Üflenen ruh ile yüceltildiðinizi unutursanýz; gerçek marifetleri býrakýr,
dedikoduya dalar, manayý terk eder, söz aðýrlýklarýnýn altýnda bunalýr,
kendinizi, aslýnýzý bilmez, Rabbinizi görmez bir halde kalýrsýnýz. Buraya
kadar düþtünüz mü, iþlerinizin hesabýný yapamaz, olup bitenleri
dengeleyemez olursunuz. Denge de bozulunca, Allah'ýn birlik
bayraðýný siz yücelik elinde tutamazsýnýz; iþte o zaman fazilet ve dostluk
baðlarý kalkar" diye ilan eder.
Böyle bir dinin neresinde reform yapýlacaktýr?
"Baþkalarýný hesaba çekmeden önce kendi nefsini hesaba çek.
Yaradýlýþtan amaç nedir, bu âleme neden geldin, neden yaratýldýn, bu
hayatýn yükünü neden taþýyorsun, hangi amaca doðru koþuyorsun...
Bunlarý düþün!.." der.
"Sözleri doðru olup istekleri boþ olanlarýn baþtan çýkarmalarýna
kapýlma." "Ýttekû firâsetel mü'mini feinnehu yenzuru binûrillâhî
azze ve celle." Yani: "Müminin ferasetinden, sezgisinden sakýnýn.
Çünkü Cenabý Hak, onun kalbine iman nurundan bir projektör
takmýþtýr. Yakýnca karþýsýndakinin amacýný, isteðini görür. Peygamber
emirleri ile yaþama yollarýný bulun, buna sahip olarak yaþayýn da,
insanlýk düþmanlarý manasýz sözleriyle sizi çarpmasýn" der.
"Bu âleme, Allah'ýn, Peygamber'lerin emirlerinin aksini yapmaya
gelmediðinizi biliniz, peþinde koþtuðunuz amaç, yalnýzca bir gün
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kokuþacak olan zavallý cesetleriniz için olmasýn, ruhlarýnýzý aç,
kalplerinizi kaskatý, vicdanlarýnýzý baþýboþ býrakmayýn" der.
Ýþte bütün bu yüce emirleri sýralayan, yaradýlýþ sebebinin marifet
olduðunu bildiren, ilk ayeti "Oku!" emri ile gelen bir dinin, neresinde
reform yapýlacaktýr?
Marifeti de, dedikodu, kuru bir bilgi olarak kabul etmez.
"Marifet: Ýnsanlýðýn ta kendisidir.
Marifet: Vicdanýn rahatlama sebebidir.
Sonuç olarak Marifet: Allah'a yakin olmaktýr" der.
Þu halde Ýslam'ýn gerçek mirasý "Marifet" oluyor.
Biz bu mirasý kaybetmiþ isek, bu dinin ne suçu vardýr?
Eðer reformdan amaç, bu mirasý bulmak ise, bu, yerinde
yapýlýyor demektir.
Evet reformdan amaç, kiþinin bugünkü hareket çizgisini vicdan
ölçüsü ile kontrol ederek yaþamak, samimiyet ölçüsünde tartarak
oturup kalkmaksa, öyle reformun baþýmýzýn üstünde yeri vardýr.
Bu din: "Hakikat rehberin olsun, insanlara danýþmak kefilin
olsun (çünkü bir insan diðerine danýþýrken sahte benlik yýkýlýr), yolun
insanlýk, hazinen bilim olsun" der.
Özetle, bu din öyle bir dindir ki, bütün düþünce düzeylerini
kendinde toplamýþtýr. Aslýnda bu hikmete dayanarak kendisine genel
din, sonuncu din denmiþtir.
Evet, geleceðin de tek dini o olacaktýr.
"Hüvelleziy ersele resûlehu bilhüdâ ve diynil hakký
liyuzhirehu aleddiyni küllih..." (Bu, Hüda tarafýndan Resûlüne
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bildirilmiþtir, Hak dinidir, herkesin dini olduðu ortaya çýkacaktýr.)
Þimdiye kadar bu ayeti kerimenin anlamý açýða çýkmamýþtýr.
Bu din nefsini bilene, arzularýna ve dargýnlýklara esir olmayan
kimseye, "Özgür insan" der.
Ýþte Ýslam'ýn hürriyet hakkýndaki kuralý budur. Demek ki bu
dinde hür olmanýn þartý: Önce kiþinin kendi arzularýnýn esir ve
mahkûmu olmamasýdýr.
Bu da ne ile mümkündür?
Nefsin oyunlarýný bilmekle...
Bildikten sonra ona itaat edip boyun eðmemekle...
Sonra Ýslam'ýn bu sözleri, kanýtsýz sözler halinde kalmamýþtýr.
Bu dünya sahnesinde, evet, bu mavi kubbenin altýnda sýnýrsýz özgür
insan örnekleri vermiþtir.
Mesela: Said Ýbni Cübeyr, Haccac-ý Zâlim'in kanlý kýlýcý
karþýsýnda hiç gevþemeden onun alçaklýðýný yüzüne vurmuþtur...
Ýmâm-ý Âzam'a, o günün halifesi adalet makamýný vermek
istediði zaman, büyük imam halifeye karþý: "Sen o halifeliðin layýðý
deðilsin, bugün senden daha yetenekli kimseler var. Yargýda ben senin
yükümlülüðünü üzerime alamam" demiþtir.
Evet o büyük imamý, ne hapisler, ne cezalar, ne zehirler,
hürriyetini korumaktan alýkoyamadý...
Ýmam Ahmet Ýbni Hanbel, kýrbaçlar, iþkenceler altýnda
hürriyetini korudu, þehit oldu gitti.
Ýþte Ýslam tarihi, böyle hür insanlarla doludur.
Görülüyor ki, Ýslam'daki kurallar sadece inançla ilgili hükümlere
sahip çýkmýyor, bütün toplumsal bilimleri içine alýyor.
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Yine bu dinde, hayal ve kuþkulara, insanýn yaradýlýþýndaki
coþkunluk ve taþkýnlýklara, zararlý arzu ve eðilimlere, evet, bunlarýn
giderilmesine ait emirler ve kurallar da vardýr.
Yine bu din der ki:
Manevi hürriyet, sadece insana özgüdür.
Evrende ve eþyada hürriyet mevcut olmadýðýna göre, insandaki
hürriyet özelliðinin, Allah vergisi bir baðýþ olduðu açýkça görülür.
Bundan dolayý gerçek hürriyet, Allah'ý hakkýyla tasdik edende
olur.
Çünkü yalanlayan, kendisinde hissetmek istediði irade ve
hürriyete bir asýl, bir kaynak bulamaz ki, hür olabilsin.
Özetle, Allah'sýz hürriyet ve irade olmaz!
Kuvvetsiz maddeyi hayal edemeyen insan, sebepsiz var olmayý,
Allah'sýz irade ve hürriyeti de hayal edemez.
Buraya kadar inceleyen bir dinin neresinde reform yapýlacaktýr?
Kim yapacaktýr?
"Ve lekad halâknel insane..." (Biz insaný yarattýk).
Bu yüce söyleyiþ, insan bedeninin nasýl meydana geldiðini, ne
devirler geçirdiðini bildiriyor, dolayýsýyla anatomi bilimine ne büyük
deðer veriyor.
Bu bilim dalýyla, hayvansal ruhun bedendeki tasarrufu biliniyor.
Ve bu konudan sonra ruh ve canýn, onunla devam eden ilgisi anlaþýlýyor
ve ona nasýl tasarruf ettiði ortaya çýkýyor.
Bundan dolayý, bu büyük din bu ilme o kadar deðer veriyor
ki, "El-ilmü ilmâni: Ýlmül ebdan ve ilmül edyân" (Ýlimlerin ilmi,
bedenler ilmi ve dinler ilmidir) buyuruluyor.
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Büyük Peygamber de:
"Nefsüke matiyyetüke terfik bihâ" Yani:
"Bedenin, ruhun bineðidir. Ona yumuþaklýk ile davran"
buyuruyorlar.
Evet, beden, ruhun bineðidir. Ona yumuþaklýk ile davranmak
için, o ilmi tam anlamýyla bilmek elbette gereklidir.
Ýþte Ýslam dininde anatomi, gerçeði arayanlarýn gözünde büyük
önem kazanmýþtýr. Çünkü bu bilim, dünyayý iyi anlamaya yarayan bir
araç olduðu gibi, dini ve ilâhi Marifeti daha iyi anlamaya da yardýmcý
olmuþtur.
Bu bilimi tam anlamýyla bilen, nefsini bilmekten geri kalmaz.
Bundan geri kalmayan da, Hak'ka arif olur.
O ilim ne kadar derin incelenecek olursa, Kudret'in geniþ etkisi
o kadar açýk görünür. Allahu Teâlâ'nýn Kudret'inin olgunluðu hakkýnda
kesin bir bilgi oluþur, Cenabý Hak'kýn Alîm ve Hakîm sýfatlarý daha
açýk gözlemlenir.
Merhameti ile insanýn, her an onun eðitimi altýnda özel bir
eriþmiþliðe ulaþtýðý ve bütün âlemlerde bulunan varlýðýn özünün, insanda
saklý olduðu gözlenir.
Demek oluyor ki bu dinde anatomi, nefsini bilmek için bir
anahtar, nefsini bilmek de Hak'ký bilmek için bir anahtar oluyor.
Buralara kadar uzanan bir dinin neresinde reform yapýlacaktýr?
Þimdi gelelim konunun en önemli yerine:
Bir kimsede nefsini bilme meydana gelirse, Hak'ký bilme belirir.
Hak'ký bilme de sevgiyi (Ýlâhi Aþk'ý) meydana getirir.
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Ýþte hayatta en mutlu kiþi, o aþka eriþen kimsedir. Çünkü
evrende sevgiden üstün hiçbir þey yoktur. Ne rütbe, ne masa, ne
kasa... onun üstünlüðüne eriþemez. Çünkü Ýlâhi Aþk'ta insana, Allah
dost olur. Hak'ka gerçek ibadet de bu aþktan dolayý yapýlýr.
Ýnsanýn en büyük dayanaðý kalbi, en küçük dayanaðý da
kalýbýdýr. Kalýp, kalbin kabuðudur.
Ýþte insanýn bedeni, cihanýn özüdür, nasýl insan kalbi de bedenin
özü ise.
Özlerin özü olan gönül de, Rahman'ýn evidir. Allah'ýn baktýðý
yerdir.
Ýþte bedenlerin ilmi, kalplerin ilminin kýlavuzudur.
Evet bedenin yaradýlýþýnda o kadar þaþýrtýcý sanatlar, çeþit çeþit
haller vardýr ki, sayýya gelmez.
Bedenin derinliklerinde olan ruh organlarýnýn þekilleri, tabiatlarý,
her birinin kuvvet ve hizmeti de böyledir. Bu ilmin bilgisini aldýktan
sonra, bunlar insana:
"Ey insan, yaradanýna secde etmeyi, git de canavarlardan
öðren" diye seslenir. Hayat kaynaðý olan kalbin, organlara çeþit çeþit
sýcaklýk, kuvvet vermesi, midede olan sindirim kuvveti, yiyeceklerin
özünü posasýndan ayýran süzme kuvveti, özünü karaciðere çekip kana
veren aktarma kuvveti, çocuk yapabilme kuvveti, bu hizmeti
yapanlarýn birinde bir rahatsýzlýk olsa çeþitli hastalýklarýn doðmasý...
Daha neler neler...
Evet, buralara kadar inceleyen bir dinin neresinde reform
yapacaðýz?
Sonra bilinmelidir ki:
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Ruhun elbisesi olan bu beden, arz makamýndadýr. Nitekim
Sübhanî bildirimde:
"Minhâ halâknâküm ve fiyhâ nü'ýydüküm ve minhâ nuhricüküm târeten uhrâ" Yani: "Toprak, kendi suretinden çýkarak bitki
suretine gelir. Bitki de yemek ya da hayvan olarak insana gýda olur."
Ýþte yukarýda geçen nazmý kerimin küçücük bir açýklamasýndan
bir nokta alacak olursak, yaradýlýþtaki hedefin insan olduðu çok çabuk
anlaþýlýr.
Toprak unsurunun bin kýsmýndan, ancak bir kýsmý bitki olur.
O bitkilerin bin kýsmýndan ancak bir kýsmý hayvan olur. Onun ancak
binde biri insan gýdasý olur. O gýdanýn bin kýsmýndan bir damlasý meni
olur. Bin damla meniden ancak bir damlasý rahme ulaþabilir. Rahme
düþen nutfeden pek azý çocuk yapabilir. Doðan çocuklardan bir kýsmý
yaþar, kalýcý olur, ancak binde birinin aklý erginleþir. O akýllýlarýn ancak
binde biri mümin olur, iman eder. Nice bin müminin binde biri âlim
olur. Nice bin âlimin ancak biri Hak'ký arar. Nice Hak'ký arayanýn
binde biri Allah'ýn ârif kulu (ârif-i billah) olur. Nice bin ârifin ancak
biri olgunluða eriþir, Ýnsan-ý Kâmil olur.
Ýþte yaradýlýþtan amaç da, o insanýn bedenidir.
Þimdi insana bu kadar deðer veren bir dinin, evet, onun bedeni
konusunda bile yakinen bir bilgi edinmedikçe, sonuca ulaþýlamayacaðý
bildirilen bir dinin neresinde reform yapýlacaktýr?
Beden ilmini, anatomiye býrakmýþtýr.
Bir de insan ruhunu bildiren kýsým vardýr ki, onun uzmanlýðýný
da Ahlak ilmine býrakmýþtýr.
Onun için Kur'an:
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"Yaradýlmýþlara hakaret nazarýyla bakmayýn! Karþýndaki kimse,
ya dinde kardeþin ya da yaradýlýþta bir eþindir, dikkat et, âhýný alma!.."
der.
Kur'an: "Dayanak noktasýný kuvvet olarak deðil, hak olarak
kabul edin" der. "Hakký kuvvette deðil, kuvveti hakta görmeye çalýþýn,
kuvveti hakta göremezseniz boðuþursunuz" der.
Kur'an:
"Hedefi çýkarlar olarak deðil, faziletler olarak bilin" der. Çünkü
çýkarlar, nefsani ihtiraslarý doðurur. Nefs de hiçbir zaman tatmin olmaz.
Evet, nefsani ihtiraslarla kurulmuþ olan uygarlýklar, yine nefsani
ihtiraslarla yýkýlýr.
Ýþte Kur'an, bunlarý açýk tablolar halinde gözler önüne serer.
Kur'an:
"Hayatý mücadele olarak deðil, yardýmlaþma olarak kabul edin,
düþmüþü kaldýrmak için yaþayýn" der.
Yine Kur'an, insanlýða o kadar serbestlik vermiþtir ki:
"Fezzekkir innemâ ente müzekkir" buyurur. Yani:
"Ey Hak'kýn Peygamberi,
Bu Kur'aný Mübin'in benim sözlerim olduðunu anlamak için,
imanlý bir bakýþ yeterlidir. Hatýrlarýna getir. Sen yalnýz uyarmak için
görevlendirildin. Senin görevin, onlarý, o müthiþ günün þiddetinden,
evet, masalarýn kaldýrýldýðý, kasalarýn yok edildiði, rütbelerin silindiði,
makamlarýn çöktüðü, mülklerin ve evlatlarýn, özetle hiçbir þeyin fayda
vermediði, ancak kalbi selim ile gelebilenin kurtuluþa kavuþacaðý
haber verilen o günün dehþetinden haber vererek uyandýrmak,
yaþadýklarý sürece dine baðlýlýk ve iyi ahlak içinde yaþatmak suretiyle,
o hesap gününe hazýrlamaktýr.
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Ýþte görevin budur.
Ahmak inatçýlara gelince, onlarý kendi haline býrak!..
Onlar bu ölümlü dünyadan sonra kalýcý bir dünya geleceðini,
ölümden sonra ikinci bir hayatýn doðacaðýný, bir türlü kafalarýna
sýðdýramýyorlar.
'Hayattan azlolundun!' emri geldiði zaman, dünyada bir gün
bile yaþamadýklarýný anlayacaklar!..
Onlarý kendi haline býrak..."
Bu emirleri içeren bir dinde reform yapmayý istemek, insafa
sýðar mý?
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5.

HADÝSÝ ÞERÝFLER

Ýslamiyet'te dinin dayandýðý hükümlerin kaynaðýný oluþturan ve
"Edille-i erbaa (Dört delil)" tamlamasýyla ifadelendirilen: Kitap,
Sünnet, Ýcmâ ve Kýyas'týr. Fýkýh biliminin (Ýslam hukukunun) temeli
bunlara dayalýdýr.
Kitap : Kur'aný Kerim'dir. Sünnet : Baþta Hz. Muhammed
(S.A.V.)'nin "Hadîsleri (söz ve davranýþlarý)" olmak üzere bütün
tutum ve eylemlerini içine alýr. Ýcma-i ümmet: Fakihlerin (Ýslam
hukukçularýnýn) din buyruklarýyla ilgili bir sorunun çözümünde
birleþmeleri anlamýný taþýr. Kýyas da: Yetkili ve yetenekli bilginlerin
(benzetme ve karþýlaþtýrma yoluyla) Kitap ve Sünnet'ten hükümler
çýkarmalarýndan ibarettir. Dinin son ilkelerini, hiç þüphesiz, Allah'ýn
sevgili kulu ve son elçisi Hz. Muhammed (S.A.V.)'e indirdiði Kur'an
ile –sýhhatleri tereddüt götürmeyen– Hadîsler teþkil etmekte ve
açýklamaktadýr. Diðerleri bu asli delillere ancak yardýmcý
durumundadýr. Bu bakýmdan her müslüman için bu ilkeleri, onlarýn
kapsamýndaki buyruk ve yasaklarý öðrenmek ve onlara uymak, din
görevidir.
Hadisi þeriflerin büyük bir bölümü, bir bakýma, Allah'ýn
Kitabýndaki hükümlerin açýklanýþý niteliðindedir. Kavranmasýnda, ilk
bakýþta güçlük çekilen, yorumlamalarý farklýca yapýlabilen, iniþ
sebepleri ve uygulama sýnýrlarý ile amaçlarý etrafýnda görüþ ayrýlýklarý
doðmasý mümkün olan "ayetler, sureler" hakkýnda, ancak sahih
hadislerin ýþýðýnda gerçeðe ve doðru anlama varýlabilir. Bu görüþ ve
düþünce ile hareket edilince, hadislerin, Ýslam dinindeki önemi ve
deðeri kolayca anlaþýlýr. Hz. Muhammed (S.A.V.)'in hayatý, sözleri,
eylemlerinde bütün çaðlarýn insanlarý için uyulmasý çok hayýrlý örnekler
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mevcut olduðundan, bunlarý öðrenme, bunlardan yararlanma, bunlarý
sadakatle izlemenin; erdemli, huzurlu ve mutlu bir yaþama
kavuþturacaðý inancý da, bu konuda birçok imrenilmeye deðer eserin
doðmasýna, bereketli meyvelerin bilim aðaçlarýnda olgunlaþmasýna
yol açmýþtýr.
Hadisler, önceleri rivayet edenlerin adlarýna göre tasnif edilmiþse de, sonradan konular esas alýnmak suretiyle sýralamalar yapýlmýþtýr. Öncekiler için "Müsned", sonrakiler için de "Cami" adlarý uygun görülmüþtür. Müsned'ler arasýnda Ahmet Bin Hanbel'in bu isimdeki hadis külliyatý baþta gelir. Cami'lere gelince, bunlarýn "Kütüb-ü
Sitte = Altý Kitap" adý altýnda toplanan ve þu zatlar tarafýndan
hazýrlanan koleksiyonlarý, Ýslam dünyasýnýn en meþhur ve makbul
ana hadis kitaplarý sayýlmýþtýr:
Muhammed bin Ýsmail El-Buharî, Müslim bin Haccac EnNisâburî, Ebû Davud, Es-Sicistanî, Ýbn Mace El Kazvinî, Ebû Ýsa
Muhammed Et-Tirmizî, Ebû Abdurrahman Ahmet En-Nesai.
Bu büyük eserlere her seviyedeki insanýn her arzuladýðý
zamanda baþvurabilmesi, onlarda aradýðýný kolayca bulmasý müþkül
olduðundan, daha sonralarý yetiþen Ýslam bilginleri (çoðunlukla sözünü
ettiðimiz hadis koleksiyonlarýndan yararlanarak) daha az hacimli,
günlük hayatta daha kolay ve daha çabuk istifade edilebilecek hadis
seçmeleri vücuda getirmiþlerdir. Bu türden olmak üzere Baðavî'nin
Mesâbihü's Sünne, Hatib Et-Tebrizî'nin Miþkâtü'l Mesâbih ve
Celâleddin Suyûti'nin Câmiu's Saðîr gibi tanýnmýþ eserleri
hatýrlanabilir.
Ýþte bazý hadis âlimleri ile bazý edip ve þairler de daha dar
çerçevede olmak üzere, seçme küçük hadis risaleleri tertip etmeyi
arzulamýþ ve bunu gerçekleþtirmiþtir. "Kýrk Hadis"ler, müslümanlarýn
ortak kültür mirasý çerçevesinde mütalaa edilirler. Din ve ahlak
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kurallarý bakýmýndan da öðretici ve yetiþtirici güçleri, apaçýktýr. Dini
edebiyatýn bu bereketli kategorisi, Türkçede 80'den fazla esere vücut
vermiþtir ve doðuþu, geliþmesi ve olgunlaþmasýný, en çok Hz.
Peygamber'in: "Her kim, benim hadislerimden 40 tanesini belleyip
baþkasýna da öðretirse, Allahu Teâlâ onu, Kýyamet gününde bilginler
ve fakîhler arasýnda diriltsin" anlamýndaki müjde haberine borçludur.
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6.

VEDA HUTBESÝ

(Bismillâhirrâhmânirrahîm.)
"Ey Ýnsanlar,
"Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra
sizinle burada bir daha buluþamayacaðým.
"Ey Ýnsanlar,
"Bugünleriniz nasýl mukaddes bir gün ise, bu aylarýnýz nasýl
mukaddes bir ay ise, bu þehriniz (Mekke) nasýl mübarek bir þehir
ise, canlarýnýz, mallarýnýz, namuslarýnýz da öyle mukaddestir, her türlü
tecavüzden korunmuþtur.
"Ey Ashabým,
"Muhakkak Rabbinize kavuþacaksýnýz. O da sizi yaptýklarýnýzdan dolayý sorguya çekecektir. Sakýn benden sonra eski
sapýklýklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayýnýz! Bu
vasiyetimi, burada bulunanlar bulunmayanlara ulaþtýrsýn. Olabilir ki,
burada bulunan kimse, bunlarý daha iyi anlayan birisine ulaþtýrmýþ
olur.

Faiz
"Ey Ashabým,
"Kimin yanýnda bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin.
Biliniz ki, faizin her çeþidi kaldýrýlmýþtýr. Allah böyle hükmetmiþtir. Ýlk
kaldýrdýðým faiz de Abdülmuttalib'in oðlu (amcam) Abbas'ýn faizidir.
Lâkin anaparanýz size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme uðrayýnýz.
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"Ey Ashabým,
"Dikkat ediniz, Cahiliye'den kalma bütün âdetler kaldýrýlmýþtýr,
ayaðýmýn altýndadýr. Cahiliye devrinde güdülen kan davalarý da
tamamen kaldýrýlmýþtýr. Kaldýrdýðým ilk kan davasý, Abdülmuttalib'in
torunu Ýyas bin Rabia'nýn kan davasýdýr.
"Ey Ýnsanlar,
"Muhakkak ki, þeytan þu topraðýnýzda kendisine tapýnmaktan
tamamen ümidini kesmiþtir. Fakat siz bunun dýþýnda ufak tefek
iþlerinizde ona uyarsanýz, bu da onu memnun edecektir. Dininizi
korumak için bunlardan da sakýnýnýz.

Kadýn Haklarý
"Ey Ýnsanlar,
"Kadýnlarýn haklarýný gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan
korkmanýzý tavsiye ederim. Siz kadýnlarý, Allah'ýn emaneti olarak aldýnýz
ve onlarýn namusunu kendinize Allah'ýn emri ile helal kýldýnýz. Sizin
kadýnlar üzerinde hakkýnýz, kadýnlarýn da sizin üzerinizde hakký vardýr.
Sizin kadýnlar üzerindeki hakkýnýz; yataðýnýzý hiç kimseye
çiðnetmemeleri, hoþlanmadýðýnýz kimseleri izniniz olmadýkça evlerinize
almamalarýdýr. Eðer gelmesine müsaade etmediðiniz bir kimseyi evinize
alýrlarsa, Allah, size onlarý yataklarýnda yalnýz býrakmanýza ve daha
olmazsa hafifçe dövüp sakýndýrmanýza izin vermiþtir. Kadýnlarýn da
sizin üzerinizdeki haklarý, meþru örf ve âdete göre yiyecek ve
giyeceklerini temin etmenizdir.
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Ýki Emanet
"Ey Mü'minler,
"Size iki emanet býrakýyorum, onlara sarýlýp uydukça yolunuzu
hiç þaþýrmazsýnýz. O emanetler, Allah'ýn Kitabý Kur'aný Kerim ve
Peygamberinin sünnetidir.

Kardeþlik
"Ey Müminler,
"Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, müslümanýn
kardeþidir ve böylece bütün müslümanlar, kardeþtirler. Bir Müslümana
kardeþinin kaný da, malý da helal olmaz. Fakat malýný gönül hoþluðu
ile vermiþse, o baþkadýr.
"Ey Ýnsanlar,
"Cenabý Hak, her hak sahibine hakkýný vermiþtir. Her insanýn
mirastan hissesini ayýrmýþtýr. Mirasçýya vasiyet etmeye lüzum yoktur.
Çocuk kimin döþeðinde doðmuþsa ona aittir. Zina eden kimse için
mahrumiyet vardýr. Babasýndan baþkasýna ait soy iddia eden soysuz,
yahut efendisinden baþkasýna intisaba kalkan köle, Allah'ýn
meleklerinin ve bütün insanlarýn lanetine uðrasýn. Cenabý Hak, bu
gibi insanlarýn ne tövbelerini, ne de adalet ve þehadetlerini kabul eder.

Bütün Ýnsanlar Eþittir
"Ey Ýnsanlar,
"Rabbiniz birdir. Babanýz da birdir. Hepiniz Âdem'in çocuklarýsýnýz, Âdem ise topraktandýr. Arab'ýn Arap olmayana, Arap olmayanýn da Arap üzerine üstünlüðü olmadýðý gibi; kýrmýzý tenlinin siyah
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üzerine, siyahýn da kýrmýzý tenli üzerinde bir üstünlüðü yoktur. Üstünlük
ancak takvada, Allah'tan korkmaktadýr. Allah yanýnda en kýymetli
olanýnýz, O'ndan en çok korkanýnýzdýr.
"Âzâsý kesik siyahi bir köle baþýnýza amir olarak tayin edilse,
sizi Allah'ýn kitabý ile idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz.

Adaletin Temeli
"Suçlu kendi suçundan baþkasý ile suçlanamaz. Baba, oðlunun
suçu üzerine, oðlu da babasýnýn suçu üzerine suçlanamaz.
"Dikkat ediniz! Þu dört þeyi kesinlikle yapmayacaksýnýz:
1. Allah'a hiçbir þeyi ortak koþmayacaksýnýz. 2. Allah'ýn haram
ve dokunulmaz kýldýðý caný, haksýz yere öldürmeyeceksiniz. 3. Zina
etmeyeceksiniz. 4. Hýrsýzlýk yapmayacaksýnýz.
"Ýnsanlar "Lâilâhe illallah Muhammeden Resulullah" deyinceye
kadar, onlarla cihad etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman, kanlarýný ve mallarýný korumuþ olurlar. Hesaplarý ise
Allah'a aittir.
"Ey Ýnsanlar,
"Yarýn beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?"
(Sahabe-i Kiram hep birden þöyle dediler:
"Allah'ýn elçiliðini ifâ ettiniz, vazifenizi hakkýyla yerine getirdiniz,
bize vasiyet ve nasihatta bulundunuz, diye þehadet ederiz."
Bunun üzerine Resûlü Ekrem Efendimiz þehadet parmaðýný
kaldýrdý, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve þöyle buyurdu:)
"Þahid ol, yâ Rab! Þahid ol, yâ Rab! Þahid ol, yâ Rab!"
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7.

TEVEKKÜL NEDÝR?

Allah'a dayandým, diye sen çýkma yataktan
Tevekkül'ün mânâsý bu mu, hey gidi nâdan
Ecdadýný zannetme asýrlarca uyurdu
Nereden bulacaktýn o zaman eldeki yurdu?
Üç kýtada yer yer kanayan izleri þahit,
Dinlenmedi bir gün o büyük nesli mücahit
Âlemde tevekkül, demek olsaydý atâlet
Diyanet mirasiyle yaþar mýydý bu millet?
Çoktan kürenin Tevhid meþalesi sönerdi,
Kur'an duramaz, nezdi ilâhiye dönerdi.
* * *
Çalýþ, dedikçe þeriat, çalýþmadýn durdun
Onun hesabýna birçok hurâfe uydurdun.
Sonunda bir de "Tevekkül" sokuþturup araya,
Zavallý dini çevirdin onunla maskaraya!
Býrak çalýþmayý, emret oturduðun yerden,
Yorulma, öyle ya, Mevlâ has hizmetkârýn iken!
Yazýp sabahleyin evden çýkarken iþlerini
Birer birer oku, tekmil edince defterini.
150

"Bütün bu iþleri Rabbim görür, vazifesidir,"
Yükün hafifledi, sen þimdi doðru kahveye gir.
Çoluk çocuk sürünürmüþ, sonunda aç kalarak
Hüdâ emrine âmâde deðil mi, keyfine bak.
O'nun nimet hazinesi kendi veznendir
Havâle et, ne kadar masrafýn olursa verir.
Silâhý kullanan Allah, hududu bekleyen O,
Levâzýmýn bitiyormuþ deðil mi, ekleyen O.
Çekip kumandasý altýnda ordu ordu melek,
Senin hesabýna küffârý yerle bir edecek.
Baþýn sýkýldý mý, kâfî senin o nazlý sesin
Yetiþ, de, kendisi gelsin, ya Hýzýr'ý göndersin.
Evinde hastalanan varsa, borcudur, bakacak
Þifa hazinesi derhal oluk oluk akacak.
Demek ki her þeyin Allah, yanaþman, ýrgadýn O;
Çoluk çocuk ona ait, lalan, bacýn, dadýn O.
Vekilharcýn o, kâhyan, vezne müdürün O;
Alýþ seninse de, mesul olan veriþten o.
Denizde cenk olacakmýþ; gemin o, kaptanýn O,
Ya ordu lâzým imiþ; askerin, kumandanýn O.
Köyün yasakçýsý, þehrinde baþ tahsildarý O,
Aile doktoru, eczacý, hepsi hâsýlý O.
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Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artýk bu.
Biraz da saygý gerekir, ne saygýsýzlýk bu?
Hüdâ'yý kendine kul yaptý, kendi oldu Hüda
Utanmadan "Tevekkül" diyor bu cürete, ha?
Senin bu kopkoyu þirkin sýðar mý îmâna?
Tevekkül öyle tahakküm mü demek Yezdân'a?
Kimin hesabýna inmiþ, düþünmüyor, Kur'an;
Cenabý Hak çýkacak, sorsalar, muhatap olan.
Bütün emirlere îlâný harb eden þu sefih,
Mükellefiyeti Allah'a eyliyor tevcih.
Sarýlmadan en ufak bir iþinde esbaba
Muvaffakiyete imkân bulur musun acaba?
Ahmaklýðýn aþýyor ölçü sýnýrýný, yeter,
Ekilmeden biçilen tarla nerde var, göster!..
Mehmet Âkif ERSOY
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8.

PEYGAMBERLER TARÝHÝNE GÝRÝÞ

Önsöz
Büyük dinlere mensup olan insanlar, Allah'ýn birliðine, O'nun
resûlüne ve kutlu olan kitaplarýna bütün kalpleriyle inanmýþlardýr. Ýlk
insan cemiyetinden imparatorluklara, bugünkü demokratik devletlere
kadar her toplumda, dinin varlýðý görülmektedir. Dinler, cemiyetlerin
bünyesinde muazzam bir kurum olarak yaþamaktadýr.
Dinsiz bir cemiyet yoktur. Dinin esaslarýndan, kaidelerinden
ve þartlarýndan faydalanmasýný bilen cemiyetler mutluluða kavuþmuþlardýr. Dinin esaslarýndan ayrýlarak onu bir menfaat kurumu haline
getiren gerici toplumlar ise, karanlýk bir dünya içerisinde bedbaht
olarak yaþamýþlardýr.
Dinler bir tefekkür manzumesi olmakla beraber, bir ahlak
felsefesi ve sosyal nizam getirmiþ, dini heyecan bakýmýndan da güzel
sanatlar üzerine büyük etkileri olmuþtur. Allah'ýn varlýðý düþüncesinden
teoloji, ilmi kelam, tasavvuf doðmuþtur. Manevi alanda ise din,
metafizik tefekkürü meydana getirmiþtir. Sosyal alanda insanlara eþit
haklar saðlamak bakýmýndan kanlý mücadelelere girmiþtir. Güzel
sanatlarda dini müzik, dini edebiyat, dini resim, heykel ve nihayet
mimaride muazzam mabetler inþa edilerek, þaheserler kurulmuþtur.
Dinler, bir de mitoloji meydana getirmiþtir. Peygamberlere ait
menkýbeleri bilmeyen kimse yoktur. Ýnsanlýðýn doðuþundan bu yana
din müessesesinin cemiyetler üzerinde oynadýðý rolü tarih ilminin
metodlarý ile incelemeyi arzu ettim.
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Bu eseri yazmaya baþladýðým zaman, peygamberlerin
efsaneleþmiþ mefkurelerini, maceralarýný, cennet ve cehennem
hikâyelerini inceleyeceðimi zannetmiþtim. Gerçi onlarýn hayatlarýnda
romantik sahneler, aþklar, kanlý mücadeleler, mistik olaylar pek
çoktur. Eseri yazmaya baþladýkça görüþüm deðiþti. Üç olay nazarý
dikkatimi çekti.
Birincisi; insanlýk en büyük mücadelesini "Ahlak" için yapmýþtýr.
Peygamberlerin en çetin mücadeleleri ahlak savaþý olmuþtur.
Ýkinci nokta, "Hak" mefhumu oldu. Ýnsanlar, tarihin her çaðýnda
krallarýn, derebeylerin, sergerdelerin, rahiplerin ve zenginlerin
haksýzlýklarýna uðramýþlar, her türlü haksýzlýklara maruz kalan bu
insanlarýn önüne peygamberler düþmüþtür. Onlar, en kuvvetli duygu
olan dinden faydalanarak ortaya atýlmýþlar, binlerce insaný baþlarýna
toplamaya muvaffak olmuþlardýr. Yeni dinler doðmuþ, yeni mukaddes
kitaplar gelmiþ, bu dinlerin yeni nizamlarý, "Þeriat" þeklinde birer dinî
kanun hükmüne geçmiþtir. Bu suretle "Ýlâhi Hukuk" müessesesi
doðmuþtur. Bu haklarý elde etmek için mücadeleler olmuþ, kanlar
dökülmüþtür.
Ýlgimi çeken üçüncü nokta ise, insanlýðýn önderliðini yapan
liderlerin pek çoðunun Türk olmasýdýr. Bir Ýngiliz tarihçisinin, "Dünya
peygamberlerinin ve evliyalarýnýn hep Türklerden çýktýðýný müþahede
ettim" demesine inanmamýþtým. Fakat bu eseri yazarken bu mesele,
benim de nazarý dikkatimi çekti. Büyük din adamlarýndan Buda bir
doðu Türk'ü, Çin'deki Konfiçyüs, Türklerin çoðunlukta olduðu
Kansu'lu idi. Mukaddes kitaplara geçen Beni Ýsrail peygamberlerinin
çoðu da Türk'tür. Bu peygamberlerden Hz. Nuh ve oðullarý, Sümer
efsanelerinde yer almýþlardýr. Hz. Ýbrahim, ki peygamberlerin atasýdýr,
Hz. Davut ve Süleyman'a kadar gelen peygamberler hep O'nun
neslindendir. Hz. Ýbrahim, Sümerli bir Türk'tür. Mazlum insanlara
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rehberlik eden, onlara peygamberlik ve hem de devlet baþkanlýðý
yapan Hazreti Ýbrahim'in babasý Türk, annesi Arap'týr.
Gene de Peygamberler Tarihi, millî bir tarih deðildir. Ýnsanlýðýn
müþterek din duygularýndan; Cenabý Hak'kýn insanlara göndermiþ
olduðu peygamberlere inanmakla, onlarýn öðütlerinden ve mukaddes
kitaplarýndan faydalanmak için bilgi edinilen bir kýsas-ý enbiyadýr.
Türkler içinde peygamberler hakkýnda en deðerli eser veren,
Ahmet Cevdet Paþa olmuþtur. Eserinin adý, Kýsas-ý Enbiya'dýr.
Fakat bu eserde Hz. Adem'den, Hz. Ýsa'ya kadar gelen peygamberlerin hayatlarý pek kýsa yazýlmýþtýr. Bazý peygamberlere üç satýr,
bazýlarýna birkaç sayfa ayrýlmýþtýr. Kýsas-ý Enbiya'da en fazla önem
verilmiþ kýsým Hz. Muhammed'in hayatýdýr. Bu suretle bu eser bir
siyeri nebevi olmaktan ileri gitmemiþtir. Bu peygamberler hakkýnda
en fazla bilgi veren tarihçi Raþid'in yazmýþ olduðu Tarihi Enbiya adlý
eserdir. Bir de Ahmet Bican Efendi'nin Envarül Aþýkîn adlý eseriyle,
Taberi Tarihi olmuþtur.
Peygamberler hakkýnda en zengin bilgi, Tevrat'tadýr. Tevrat,
peygamberlerin hayatlarýný bildiren mukaddes bir kitaptýr. Kur'aný
Kerim'de de peygamberlere ait bilgi verilmiþtir. Daha birçok eserlerde
daðýnýk olarak malumat bulunmaktadýr. Ben bunlarý bir araya
toplayarak, bu eseri meydana getirdim.
Mukaddes kitaplarýn dýþýnda, onlarýn bahsetmediði büyük din
adamlarý da gelmiþ ve dinler kurmuþlardýr. Bunlardan Mýsýr'da bir
din tefekkürü kuran Hermes (Toth), Çin'de milyonlarca insana dinini
kabul ettirmiþ olan Konfiçyüs, Hindistan'da en büyük din adamý olan
ve Budizm'i kuran Buda, Ýran'da Mazdeizm'i tesis etmiþ olan Zerdüþt,
dikkate þayandýr. Ben bu din büyüklerinin fikirlerini ve Cenabý Hak
hakkýnda düþüncelerini yazmayý faydalý buldum. Gerçi bunlar
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peygamber deðillerdir, fakat milyonlarca insaný dinlerine sokmaya
muvaffak olmuþ büyük þahsiyetlerdir.
Mukaddes kitaplarda adý geçen bütün peygamberlerin
hayatlarýný, fikirlerini, geçirmiþ olduklarý maceralarýný öðrenmeyi,
insanlýk bir borç bilmiþ ve onlarýn hayatlarýný hafýzalarýna
yerleþtirmiþlerdir. Bugüne kadar peygamberlerin hayatlarýný din
adamlarý yazmýþ, onlarý efsaneleþtirmiþlerdir. Gerçekten, onlarýn
hayatlarý birer mitoloji olarak yaþatýlmýþtýr. Hocalar camilerde
vaazlarýnda bu peygamberlerden misaller verdikleri gibi, papazlar
da kiliselerde onlara ait maceralarý anlatmýþlardýr. Ressamlar, bu
peygamberlerin hayatlarýný tablolar halinde canlandýrmýþlar, romancýlar
onlar hakkýnda edebi eserler meydana getirmiþlerdir.
Yirmisekiz peygamberin hayatlarý, insanlýðýn ortak malý
olmuþtur. Hz. Ýbrahim'i, Hz. Yusuf'u, Nuh'un gemisini, Hz. Lut'u, Hz.
Ýsmail'i bilmeyen ne müslüman, ne de hýristiyan vardýr.
Peygamberler Tarihi, ayný zamanda dinî ve sosyal mücadelelerin
tarihidir. Ýnsanlar devir devir ahlaksýzlýða düþmüþ, birbirlerini
öldürmüþ, birbirlerini soymuþ, taþlara ve hayvanlara tapmýþlardýr.
Cemiyetlerin nizamý bozulmuþ, insanlar kötü yollara sapmýþlar,
bedbaht olmuþlardýr. Ýþte bu insanlýða Allah adýna doðru yolu gösteren,
peygamberler olmuþtur. Büyük insanlarýn çekmedikleri cefa kalmamýþ, fakat onlar Allah'tan aldýklarý ilhamla mücadelelerine devam
etmiþlerdir. Nihayet Hz. Musa'dan sonra Hz. Ýsa ve en sonra da Hz.
Muhammed, insanlýðý bir hukuk nizamý içinde, Allah'ýn büyüklüðüne
baðlamaya muvaffak olmuþtur.
Ben bu eserimde peygamberlere inanmýþ insanlara saygý
göstererek, esasý bozmadým. Ancak bir tarihçi olduðum için, tarih
ilmi bakýmýndan bir yön vermeyi arzu ederek, doðruyu bulmaya
çalýþtým.
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Ben bir dinî eser deðil, bir tarihi eser yazdým. Doðru yol da
budur. Çünkü tarih o derece geniþ bir ilimdir ki, bütün kâinatýn oluþunu
da bildirir. Ýnsanlýk tarihi ise onun bir safhasýdýr. Velhasýl tarih, kainatýn
aynasýdýr, yani insanlýðýn bir aynasýdýr. Ýnsanoðlu nefsini o aynada
tanýr, iyi ve kötü hallerini onun içinde müþahede eder. Bu yüzden
tarih, bir okyanustur; kâinat ve insan, onun içinde yaþar.
Her milletin, her ilmin, her sanatýn bir tarihi olduðu gibi, dinlerin
ve peygamberlerin de bir tarihi vardýr. Ýþte ben bu eserde peygamberlerin tarihini yazdým. Okuyup da kalbinizde bana bir sevgi
duyarsanýz, benim bahtiyarlýðým bu olacaktýr.

Din
Cenabý Hak, mevcudatý yaratýrken insanoðluna üç cevher
bahþetmiþtir. Bunlar, Zekâ, Vicdan ve Güzellik duygusudur. Bu üç
cevher ne hayvanlarda, ne cansýzlarda, ne de bitkilerde mevcuttur.
Cenabý Hak bu ana cevherleri bu mahluklardan esirgemiþ, insanoðluna
armaðan etmiþtir. Bu sebeple insanlara "Eþref-i Mahlukât", yani
"Mahluklarýn þereflisi" denilmiþtir. Ýnsanlardaki bu feyzlerin kaynaðý,
insanlarý yaratýcý ve yapýcý kýlmýþtýr.
Canlý mahluklardan hayvanlarda ne zekâ, ne vicdan, ne güzellik
duygusu vardýr. Bütün bunlardan mahrumdurlar. Yalnýz insiyakî (yani
içgüdüsel) olarak varlýklarýný korumaktadýrlar. Canlarýný korumak,
nesillerini üretmek için çaba göstermektedirler. Kýþýn soðuklarýndan,
yazýn sýcaklarýndan korunmak için kendilerine ne bir mesken, ne
gecenin karanlýðýndan kurtulmak için bir ýþýk yapabilirler; ne ýsýnma
vasýtalarýna, ne de hemcinslerine karþý bir vicdana maliktirler. Gücü,
gücü yetene hakimdir. Merhamet, ahlak, yardým gibi hasletlere sahip
deðillerdir. Gene bunlar, tabiatýn çeþitli güzelliklerinden nasip almazlar.
157

Hayvanlar renkleri de göremezler, hissederler. Güneþin doðuþunda
ve batýþýndaki renkleri fark edemezler. Ve ona hayranlýk duygusuna
malik deðillerdir. Güzel eserlerden de zevk alamazlar. Bütün bu
cevherler, yalnýz insanlara verilmiþtir.
Ýnsandaki feyzlerin en önemlisi, Zekâ'dýr, yani aklýn hakimiyetidir. Akýl, düþünceyi doðurmuþtur. Ýnsanoðlu, yaratýldýðý günden
itibaren tabiatý hayranlýkla temaþa etmiþtir. Sabahlarý güneþin doðuþunu
ve yükseliþini, geceleri ayý ve yýldýzlarý inceden inceye gözlemiþtir.
Nur ve ýþýk güneþten geliyor. Karanlýðý o yýrtýyor ve her þey
meydana çýkýyor, gecenin serinliði yerine sýcaklýðý getiriyor. Ýnsaný
okþuyor, harekete geçiriyor. Baþlarý göklere yükselen mor daðlara,
engin mavi denizlere bakýyor, ürperiyor. Derken rüzgâr esiyor, gökte
küme küme bulutlar hasýl oluyor, yaðmur yýðýyor. Bir zaman geliyor
ki kar yaðýyor, her taraf uykuya dalýyor. Sonra güneþ sýcaklýðýný
arttýrýyor, her taraf yeþilliðe bürünüyor. Renk renk çiçekler açýyor,
kuþlar ötüyor, ufak ve çeþitli hayvanlar dolaþýyor. Her taraf
insanoðlunu doyuracak gýdalarla doluyor.
Bunlarý hangi kuvvet yaratýyor? Kim idare ediyor? Ýnsan,
kainatýn ulu bir varlýða dayandýðýný düþünüyor. Bu muazzam varlýktan
korkuyor, ürperiyor, sonra ona saygý gösteriyor. Verdiði nimetlerden
dolayý da, ona minnettar ve müteþekkir oluyor. Ýþte, kainatta olan
biten olaylarý kendi zekâsýyla halle çalýþýrken, onda "Allah" fikri
doðuyor. Ruhunda ona en büyük sevgi ve saygýyý taþýyor. Bu Allah
fikrinden "Din" denilen kurum doðmuþtur. Bu duygu, ilk insanla
baþlamýþtýr. Cenabý Hak en ilkel insana bile zekâyý vermiþtir.
Ýlk insan çýrýlçýplaktý. Vücudu kýllarla kaplýydý, fakat insandý.
Onda, ilk yaratýlýþýnda zekâ, vicdan ve güzellik duygusu da beraber
doðmuþ bulunuyordu. Fakat cemiyet denilen topluluða henüz nail
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olamamýþtý. Kuþ yumurtalarýný, meyveleri, týrtýllarý yiyor, balýk ve
hayvan avlýyordu. Vahþi bir halde yaþayan insan, binlerce yýlda geliþti.
Ýlk insan cemiyeti doðunca, Klan'ý meydana getirmiþtir. Cemiyet
olunca altý sosyal kurum doðmuþtur. Bunlar, dil, ahlak, hukuk, iktisat,
din ve güzel sanatlardýr. Cemiyetin üzerinde en büyük tesir icra edeni
ise, din olmuþtur.
Ýnsanlarda Allah fikri yavaþ yavaþ doðmuþtur. Korku içinde
yaþayan ilk insanlar, galeyanlý anlarýnda karþýlarýna çýkan bir hayvaný
tanrý olarak tanýmýþlardýr. Hayvanlara tapma doðmuþtur. Bu ilk din
devresine "Totemizm" denilmektedir. Totem, ya bir hayvan veya bir
aðaçtýr. Bu devreden sonra insanlar, "Animizm" þekline geçmiþlerdir.
Bu, atalarýn ruhuna ibadet edilen din devresidir. Bu devirler
kapandýktan sonra "Yer Natürizmi" denilen din þekli doðmuþtur. Bu
devrin ilâhlarý da yer, su idi. Kutsal tanýnan mukaddes makamlar,
daðlar, pýnarlar ve nehirlerdi. Bundan sonra "Gök Natürizmi"
doðmuþtur. Bunda Güneþ, ay, yýldýzlar ilâh edinilmiþtir. Oðuzlarýn dini
olan þamanizm Orta Asya'da doðmuþ, Ön Asya'ya yayýlmýþtýr. Ýnsanlýk
tarihinde þamanizm büyük rol oynamýþ, tefekkür tarihinde önemli bir
mevki kazanmýþtýr.
Bu ilk dinlerden sonra "Tek Tanrý" devri açýlmýþtýr. Buna
"Monoteizm" denilmektedir. Buna mukabil Yunanlýlar ve Romalýlarda
ise "Politeizm" dini yaþatýlmýþtýr. Bu, çok tanrýlý bir din devresi idi.
Buna "Paganizm" din devri de denilmektedir. Fakat en son olarak,
tek tanrýya inanan dinler meydana gelmiþtir. "Vahdaniyet-i Ýlâhiye"
en son inanýþtýr. Bu tek tanrýya inanmak fikri, Sümer ülkesinde yaþamýþ
olan Hz. Ýbrahim ile baþlamýþtýr.
Ýnsanoðlundaki zekâ vasýtasýyla Allah fikri ve bundan da, din
doðmuþtur. Dini birçok filozoflar mensup olduklarý asýrlara göre tarif
etmiþler, fakat ilmi surette dinin tarifini þu þekilde yapmýþlardýr: "Din,
159

bir insanýn kendi üstünde ve kendinin muhtaç olduðu bir kudreti
anlayýp itikad etmesidir." Diðer bir tarif de þudur: "Ýnsanýn bilinmesi
mümkün olmayan mutlak zatý bilmek arzu ve aþký, dindir." Din, itaat
ve kayýtlanma manasýna, bazen de ceza manasýna gelmektedir. Nasýl
ceza edersen öyle cezalanýrsýn demektir. Kýyamet gününde görülen
hesap manasýna da gelmektedir.
Dinin doðuþunda, insanlarýn kendilerine sorduklarý þu sorular
etken olmuþtur: "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum?
Etrafýmý sarmýþ olan bu eþya nedir? Nereden meydana gelmiþtir?"
Ýnsan bu düþüncelerine cevap bulamayýnca bütün bunlarýn üstünde
bir kudreti idrak etmiþ, bu suretle Hak'ký bulmuþtur. O zaman da din
doðmuþtur. Ýnsanoðlu dinî duygulara daima sahip olmuþtur. Ceset
için hava ne ise, ruh için de din odur. Çünkü insan mabudu hissedip
anlamýþtýr. Bunu vicdani bir zevk halinde yaþamýþtýr.
Din kurumu, ilk insanla baþlamýþtýr. Bu bakýmdan din ile insan,
ortak bir isim olarak yaþamýþtýr. Din, insanlýðýn yaratýlýþýnda mevcut
bir duygudur. Zamanla tekâmül ederek, büyük bir müessese ve fikir
manzumesi haline gelmiþtir. Dinin esaslarýna inanmak ve ona göre
amel etmek, bir kanun olmuþtur. Din, insanlara mutluluk yollarýný
göstermiþtir.
Din, Allah'a ne suretle ibadet edileceðini bildirmektedir. Bu
ibadetin gayesi ahlaktýr. Ýyilik ve kötülüðü ayýrt etmektir. Faziletli
olmak yoludur. Din, cemiyetlerin toplumsal bünyesinde en kuvvetli
bir kurum olarak yaþamýþtýr.
Toplumsal hayat birtakým kýymetlerle beslenmiþtir. Ahlak Ýyiliði,
Sanat Güzelliði, Ýlim Doðruyu, Ýktisat Faydayý, Din ise Mukaddesi
göstermektedir.
Her dinin taptýðý bir Allah, peygamber ve mukaddes kitap
vardýr. Ayrýca bir Mabed'i, bir Rahibi, ayný zamanda ibadete ait
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ayinleri mevcuttur. Bütün bunlar, kudsidir. Cemiyetin içinde itibarlý
mevkileri vardýr. Bunlarý reddetmek küfürdür. Bu gibileri cemiyet
dýþý ederler.
Dinin, toplumsal müeyyidesi vardýr. Din fertlere, þahsiyet verdiði
gibi, cemiyetlere de þahsiyet vermektedir. Ferdi þahsiyet kazananlar,
ahlakça da üstün olurlar. Þahsiyet ise, peygamberlerin vücuda
getirdikleri teþkilattýr ki, buna Ümmet adý verilmektedir. Hazreti Ýsa
bir Hýristiyan ümmeti meydana getirdiði gibi, Hazreti Muhammed de
bir Ýslam ümmeti meydana getirmiþtir. Ümmet, millî cemiyetlerden
daha geniþ, dini bir topluluktur. Ümmet, bir peygambere ve kitaba
inananlarýn toplumudur.
Ümmet teþkilatý, her dinde baþka bir þekilde teþekkül
etmektedir. Hýristiyan katoliklerde hýristiyan ümmeti, bir hükümet
þeklinde meydana gelmiþtir. Bu hükümetin imparatoru papa, vezirleri
kardinaller, valileri ise piskoposlardýr.
Müslümanlarda ise ümmet bir hükümet þeklinde deðil, dinî bir
üniversite þeklinde örgütlenmiþtir. Bundan dolayý hýristiyanlýkta dini
teþkilata "kilise" adý verildiði halde, müslümanlýkta "medrese" denilmiþtir. Medrese, eski üniversitelerdir. Ruhani reisleri yoktur. Yalnýz
ders veren müderrisler, yani profesörler vardýr.
Ýslamiyet, bir medreseler federasyonudur. Bütün Ýslam âlemi,
bir üniversitedir. Bu üniversitenin, her þehir ve kasabada þubeleri
bulunmaktadýr. Her kasabadaki müftüler, oradaki þubenin baþmüderrisi (dekaný) sayýlýr. Þeyhülislam ise bütün üniversitelerin rektörü mahiyetindedir. Bundan anlaþýldýðýna göre, Ýslamiyette din idari bir velayete
deðil, ilmi bir velayete dayanmaktadýr.
Ýslam âleminde müderrisler medreselerde tarih, týp, felsefe,
teoloji, mantýk, geometri gibi dersler vererek, müslümanlýðý kültürce
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yükseltmiþlerdir. Ayný zamanda din ilimleri olan Kur'aný Kerim, fýkýh,
kelam, tefsir, hadis de okutmuþlardýr. Hakimler, kadýlar burada
yetiþmiþlerdir. Ýþte Ýslamiyet, ilme bu derece önem vermiþtir. Ýslam
medeniyeti bu suretle doðmuþtur.
Dinler ayný zamanda güzel sanatlarýn geliþmesini, tekamülünü
saðlamýþlardýr. Bilhassa dini mimari, en muhteþem eserleri vermiþtir.
Muazzam cami ve kiliseler, hep dini hislerden doðmuþ eserlerdir.
Ýslam dini camiler, medreseler, kervansaraylar, kütüphaneler, türbeler,
sebiller, çeþmeler kurmuþtur. Bunlarýn hepsi güzel sanatlar bakýmýndan
cihanda eþsizdirler. Hele müslüman Türklerin mimari eserleri, cihanýn
þaheserleridir.
Dinler, ilâhiler meydana getirerek, müzik alanýnda da faydalar
saðlamýþlardýr. Eserler meydana getirmek suretiyle, ilme hizmet
etmiþlerdir.
Ýþte bütün bu sebeplerden dolayý din, muazzam bir kurumdur.
Medeniyetler yaratmýþtýr. Ýlim adamlarýnýn, dini yalnýz iman bakýmýndan incelemekle yetinmeyip, onu ayný zamanda sosyal bir kurum
olarak ele almalarý gerekir. O zaman, dinin lâzým olduðu ve faydasýnýn
da büyük olduðu anlaþýlýr.

Din ve Felsefe
Cenabý Hak'kýn varlýðýna iman etmek, birtakým felsefi görüþler
meydana getirmiþtir. Bu felsefi meslekler Ýlâhiyat'ý (Teoloji'yi)
doðurmuþtur. Teolojik mezhepleri özet olarak gözden geçirelim:
1- Akliyyun (Akýlcýlýk, Rasyonalizm): Bunlar, aklýn almadýðý
bir tefekkürü kabul etmeyenlerdir. Akla ve âdetlere aykýrý olan imaný
reddetmektedirler. Bu sebeple bunlara Akliyyun denilmiþtir.
Akliyyun'un çoðu, Protestan mezhebinden olan din alimleridir.
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Akýlcýlar, Ýranlýlarýn Zend Avesta'sýný, Hintliler'in Budizm'ini,
ayrýca Musevilerin Tevrat'ýný ve Hýristiyanlarýn Ýncil'ini, nihayet Kur'aný
Kerim'i incelemiþlerdir. Bu dinlerin tetkikinden sonra bir dini görüþ
meydana getirmiþlerdir. Aklýn almadýðý ve fennin kabul etmediði þeyleri,
mucizeleri, miracý, vahyi kabul etmemiþlerdir. Fakat dinin ahlaki ve
felsefi görüþlerini doðru bulmaktadýrlar.
Bu meslek sahipleri, dinde reform yapýlmasýný isterler. Bunlar,
inanýlmasý mümkün olan dini inanç ve ibadetlerin, asrýn icaplarýna
göre tatbik edilmesini isteyenlerdir. Dinde reform yapýlmasýný zaruri
görenlerdir. Dinin milli bir þekilde yaþatýlmasýný arzu edenlerdir. Ayin
ve ibadetlerin ana dilde yapýlmasýný isterler. Hurafeleri reddederler.
Bunlar Allah'a, Peygambere, mukaddes kitaplara inanýrlar. Bu
mukaddes kitaplara girip de aklýn almadýðý þeyleri reddederler. Bu
sebeple bunlara Akliyyun denilmektedir.
2- Hissiyun (Duyguculuk, Sensualizm): Ýnsanoðlunda
Cenabý Hak'kýn manevi varlýðýný idrak edecek hassasý bulunmadýðýný
söylemektedirler. Cenabý Hak'kýn varlýðý, ancak tecrübe sonunda
hissedilebilir demektedirler. Ýdrakler tabii olaylarýn dimaða tesirinden
ibarettir. Bu da yalnýz tecrübe ile elde edilebilir. Þayet Cenabý Hak'kýn
tezahürlerini tecrübe ile hissedebilirsek, iman etmek lâzýmdýr demektedirler. Bu mezhep de reddedici ve maddecidir.
3- Reybiyyun (Eleþtiricilik, Kritisizm): Bu görüþü ortaya
koyan filozof, Kant'týr. Bunlar, dini itikatý tenkit edenlerdir. Bu sebeple
bunlara reybiyyun veya tenkitçiler denilmiþtir. Bütün dini fikirleri toptan
reddeden þüphecilerle (skeptikler) karýþtýrýlmamalarý gerekir. Bunlara
göre insanda birtakým dini fikirler vardýr. Bu fikirler insanýn aklýnda
mevcuttur. Fakat aslýnda var mýdýr? "Ýnsanlar bütün hakikatleri idrak
edemezler. Bu sebeple manevi düþüncelerde hakikati deðil, idrakin
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hükmünü anlayabiliriz" düþüncesini ileri sürmektedirler. Bunlar dini
inanýþlarý sarsmýþlar, fakat ayný zamanda tazelemiþlerdir.
4- Maddîyyun (Maddecilik, Materyalizm): Bu mezhebi
kabul edenler, yalnýzca madde ve kuvvete inanýrlar. Bu nedenle bütün
manevi varlýklarý red ve inkâr ederler. Materyalistler, cemiyetler
üzerinde din kurumunun tesiri olmadýðýný, ancak ekonominin tesir
ettiðini kabul etmektedirler. Dini reddederler, maneviyat namýna hiçbir
þey kabul etmezler. Tamamen maddeci ve menfaatçidirler.
Bunlara göre esas olan, dinin inandýðý mukaddes þeyler deðil,
ancak faydadýr. Her varlýða madde ve kuvvet amil olur. Bu sebeple
madde ve kuvvete inanmaktadýrlar. Bunlarýn fikirlerine benzeyen bir
de Ferdiyyun (Monist Materyalistler) vardýr. Bunlar da madde ve
kuvveti cevher ve öz olarak almýþlar, dini görüþleri buna göre izah
etmiþlerdir. Bunlar da maddecidir. Dini inkâr eden ateistlerdir.
5- Hayaliyyun, Fikriyyun (Fikircilik, Ýdealizm): Bunlar
da maneviyatýn harici hakikatleri yarattýðýný düþünür, maddenin
hakikatini, gerçek varlýðý reddederler. Her þeyin "Fikirde" olduðuna
inanmaktadýrlar.
6- Tekamülcüler (Evrimcilik, Evolüsyonizm): Bu mezhebi tutanlar da tecrübeyle sabit olamayacak þeyleri akýl ve hikmetin
dýþýnda görmektedirler. Evrenin bir tekâmül içinde olduðuna inanmaktadýrlar. Maneviyatýn tecrübe ile ispat edilemeyeceðini ileri
sürmektedirler.
7- Vücudiyyun (Doðatanrýcýlýk, Panteizm): Bu mezhebi
kabul edenler, "Vahdeti Vücut"a taraftar olanlardýr. Her mevcut,
Allah'ýn varlýðýnýn bir parçasýdýr. Bunlarýn bütünü Cenabý Hak'týr.
Cenabý Hak'ký ayrý bir varlýk olarak kabul etmezler. Bütün mevcudat,
O'nun varlýðýnýn zerreleridir.
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Bu mezhebe en yakýn bir görüþ, tasavvuftur. Tasavvufa göre
Cenabý Hak "Hüsnü Mutlak", yani cemal, güzelliktir. Bu güzelliðin
kâinata tecellisi, bütün mevcudatý meydana getirmiþtir. Her mevcutta
Allah'ýn varlýðýnýn bulunduðuna inanýrlar.
8- Maneviyatçýlar (Ruhçuluk, Spiritualizm): Bu mezhebe
maneviyatçýlar ya da ruhiyyun denilmektedir. Cenabý Hak, öz itibariyle
bu âlemden ayrý ve ruhani bir þahsiyettir, inancýndadýrlar. Bunlar
Vahdeti Vücutçularýn fikrine zýt olarak, ilâhi Vahdaniyete inananlardýr.
Büyük dinler, ilâhi Vahdaniyeti kabul etmiþlerdir. Bunlar
materyalistlere karþýdýr. Maneviyatçýlar,Allah'ýn birliðine inanýrlar, tarihi
materyalistlerin ateist fikirlerini reddederler. Allah'ýn varlýðýna
inandýklarý gibi, din kurumlarýnýn toplumda yaþatýlmasýnýn zorunlu
olduðunu ileri sürerler. Ülkü sahibi ve ahlakçýdýrlar.
Ýþte dini görüþler alanýnda, bu gibi felsefi mezhepler mevcuttur.
Din fikri hakkýnda bunlar, çeþitli görüþler ortaya atmýþlardýr. Din, Allah
ve peygamberlerin kutsallýðýný anlama konusunda, bu felsefi görüþleri
de öðrenmek faydalý olmaktadýr.

Allah
Peygamberler dinlerin büyük mürþitleri, Cenabý Hak'kýn da
elçileridir. Hepsi birer din kurmuþlardýr. Bu nedenle peygamberlerin
zuhurunu anlamak için, önce din denilen varlýðýn ne olduðunu bilmek
lâzýmdýr. Her din, Allah'ýn birliðine, varlýðýna ve yaratýcýlýðýna inanmýþtýr.
O halde Allah fikri, insan ruhunda nasýl doðmuþtur?
Ýnsanoðlu, zaman ve mekân içinde yaþayan bir mahluk olarak
yaratýlmýþtýr. Onu kâinat âlemi kapsamýþtýr. O, kâinatta da her an
olan bitenlerin tesiri altýnda yaþamaktadýr. Güneþ doðuyor, güneþ
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batýyor, gece oluyor, gündüz onu takip ediyor, yýllar yýlý kovalýyor,
bahar oluyor, çiçekler açýyor, kuþlar ötüþüyorlar, mavi gök kararýyor,
bulutlar her tarafý sarýyor, yaðmurlar ve kar yaðýyor. Derken yaz
geliyor, her tarafý ýsýtýyor; çeþit çeþit meyveler ve sebzeler husule
geliyor. Bütün bunlar sonsuz olarak devam ederken insanoðlu ölüyor,
toprak oluyor.
Niçin bu âleme geldi ve neden yok oluyor?.. Nereden geldi,
nereye gidiyor? Kâinatta vukua gelen bu olaylar onun üzerinde tesirler
icra etmektedir. Bunlarýn hepsi de bir mekân içindedir. Ýnsanoðlu
zekâsý ile bunlarý düþünüyor. Zaman nedir? Mekân nedir? Ýþte bunu
bilmek imkânsýzdýr. Bu oluþlar namütenahi olarak devam etmektedirler. Zaman, mekân, sonsuz olaylarýn devamý... Nihayet ölüm... Ýþte
insan zekâsýnýn halledemediði metafizik düþünceler, bunlardýr. Bütün
bu olaylarý meydana getiren ve idare eden ulu kuvveti, bu âlemleri
vücuda getiren yüce mimarý düþünüyor, bu kudrete "Allah" diyor.
Kur'aný Kerim'de geçen Allah lafzý, üç harften müteþekkildir.
Baþtaki A (Elif), Vahdeti, bir oluþu; L harfi, Cenabý Hak'kýn sýfatlarýný
bildirmektedir. Ýkinci L þiddeti göstermektedir. Sonundaki H harfi
ise Hû olup, Allah demektir. Bütün mevcudat, Hû sedasý ile her an
Allah'ý zikretmektedir.
Biz insanlar Allah'ý göremiyoruz, yalnýz akýl yolu ile bulup
düþünüyoruz. Fakat düþüncelerimizin hiçbiri, Allah'ý tasvir
edememektedir. Hiçbir dil ile Allah tarif olunamýyor. Görünmeyen,
elle tutulmayan, þekli olmayan bir þeyi havsalamýzla idrak etmemize
imkân olmuyor. Ebedi olan bir varlýk, zaman ölçüsüyle
ölçülememektedir. Demek ki Allah'ýn tasviri, kabil deðildir. Onun ne
þekilde olduðunu göremiyoruz. Yalnýz akýl yolu ile, varlýðýný düþünerek
buluyoruz. Allah vardýr, birdir. Bütün insanlýðýn müþterek inanýþý, bu
olmuþtur. Allah, gökte ve yerde vardýr. O, yok eder, öldürür, diriltir
ve yaþatýr. Her varlýktan önce vardý, her þeyden sonra da O yine var
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olacaktýr. Görünen, görünmeyen her þeyde O mevcuttur. Doðacaðý
ve öleceði O bilir. O, her yerde hazýr ve nazýrdýr. Nerede bulunursanýz,
Allah sizinle beraberdir. O, her þeyi görür. O'ndan bir þey gizlemek
mümkün deðildir. Gözümüzün ýþýðý, gönlümüzün þenliði O'ndan
gelmektedir. Yerin ve göðün hâkimi O'dur. Bütün mevcudat O'na
baðlýdýr. O Rabbül Âlemîndir, Âlemlerin Tanrýsý'dýr.
Bütün mevcudatý yaratan O'dur. Her varlýk, O'nun bir zerresidir.
O'nun emirleri ile gece kararýr, gün aðarýr, gönlümüze doðan ve her
türlü bilgimiz, O'ndan gelir. Her þeyi O verir. Bu sebepten dolayýdýr
ki insanoðlu, Allah'ýn birliðine ve varlýðýna inanmýþtýr. Bu, deðiþmez
bir inanç olmuþtur.
Bir insan ki Allah'ý düþünür ve inanýr, vicdanýnda tatlý bir
heyecan, vücudunun derinliðinde tarifi mümkün olmayan bir zevk
duyar, Yaradan'ýna karþý ruhunda bir sevgi hasýl olur. Bugün yeryüzünü
dolduran milyarlarca insan, Allah'ýn varlýðýna inanmýþtýr.
Allahsýz olanlarýn sayýsý pek azdýr. Bunlarýn da çoðu, materyalistlerdir. Âlimlerin hepsi, Cenabý Hak'kýn kudretine inanmýþlardýr.
Biyoloji, fizik, kimya ve astronomi ile uðraþanlar, tabiî olaylarýn
kanunlarýný öðrenince, ilâhi kudretin tecellisine hayran kalmýþlardýr.
Ýnsan vücudunun iþlemesi, þuur, maddelerin atom ve
elektronlarý, gök âlemindeki sayýsýz olaylar, en koyu maddecileri bile
imana getirmiþtir. Bu þuurlu varlýklarý oluþturana "tabiat" deseler bile,
onun ilâhi kudretten baþka bir þey olamayacaðýna inanmýþlardýr. Kuru
maddecilik ile âlemin esrarýnýn çözülemeyeceðini, onlar da
anlamýþlardýr. Bu araþtýrýcýlar, kendi nefis ve çevreleri üstünde bir
varlýk keþfederek, Yaradan'a inanmak zorunda kalmýþlardýr.
Önce kendi varlýðýndan baþlamak suretiyle, kâinatýn bütünlüðünü, gökteki yýldýzlarý, yerdeki mevcut þeylerin nasýl meydana
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geldiðini ibret ve dikkatle düþünmek, Allah'ýn varlýðýna iman etmeye
kâfi gelmektedir. Kâinattaki hiç þaþmayan nizam görüldüðü zaman
bunu idare eden ezeli yaratýcýnýn ona hâkim olduðu, kendiliðinden
meydana çýkmaktadýr. Bu sebeplerden dolayý Allah'ýn varlýðýna ve
birliðine inanýlmýþtýr.
Müslümanlar Allah'ýn varlýðýna þu suretle iman etmektedirler:
"Allah vardýr, birdir, ortaðý ve benzeri yoktur, mekândan münezzehtir.
Yerde, gökte ne varsa hepsini yaratan, bizleri büyüten, görüp gözeten,
acýmýzý bilen, öcümüzü alan, özümüzü gören, her þeyi yoktan var
eden Allah'týr. O, doðmamýþtýr ve doðurmamýþtýr. Kemal sýfatlarý ile
vasýflanmýþ, noksan sýfatlardan uzaktýr. Her þeye kadir ve her yerde
hazýrdýr." Müslümanlar Cenabý Hak'ka, bu sýfatlarý ile inanmaktadýrlar.
Müslümanlar Cenabý Hak'ta biri zati sýfatlar, diðeri de sübuti
sýfatlar olmak üzere iki türlü sýfat tanýrlar.
Zâti sýfatlar altýdýr:
1. Kýdem (Eski ve ezeli, öncesiz olmak.)
2. Beka (Ebedilik, sonrasýzlýk, sonu olmamak.)
3. Vücut (Varlýk, var olmak. Gerçek varlýk, yalnýz O'na aittir.)
4. Vahdaniyet (Bir olmak.)
5. Muhalefetün lil havadis (Hiçbir þeye benzememek.)
6. Kýyam bi nefsihi (Baþka hiçbir þeye muhtaç olmayýp, varlýðýnýn kendine yeterli oluþu.)
Sübuti sýfatlar da sekizdir:
1. Hayat (Cenabý Hak diridir.)
2. Ýlim (Cenabý Hak her þeyi bilir.)
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3. Semi (Cenabý Hak her þeyi iþitir.)
4. Basar (Cenabý Hak her þeyi görür.)
5. Kudret (Cenabý Hak'kýn gücü her þeye yeter.)
6. Ýrade (Cenabý Hak diler ve dilediðini yapar.)
7. Kelâm (Cenabý Hak söylemeye muktedirdir.)
8. Tekvin (Cenabý Hak her þeyi yoktan var eder. Bütün mevcudatý O yaratmýþtýr.)
Allah'ýn varlýðý zihinlerde bu suretle yaþadýðý gibi, cemiyetin
bünyesinde de Allah fikri yaþamaktadýr.
Cenabý Hak'kýn varlýðý, peygamberler, mukaddes kitaplar
vasýtasý ile öðrenilmektedir. Allah varlýðýný, birliðini ve emirlerini, elçileri olan peygamberler vasýtasý ile insanlara bildirmiþtir.

Peygamberler
Ýnsanlar Allah'ýn varlýðýna ve birliðine inanmýþlardýr. Fakat O'nu
görmeye muktedir olamamýþlardýr. Ancak Cenabý Hak seçtiði bazý
kullarýna, ilâhi kudreti görmek fýrsatýný ihsan etmiþtir. Fakat bu güzide
þahsiyetler, görüp hissettiklerini halka anlatamazlar. Ancak bunlar,
Cenabý Hak'kýn emirlerini insanlara teblið etmeye memurdurlar.
Bunlar Allah'ýn yeryüzündeki elçileridir. Resûlleri, Nebi'leridir. Resûl
"gönderilmiþ" manasýnadýr. Ýrsal'den gelir. Nebi ise, veli demektir.
Ýnsanlar, Allah'tan sonra peygamberlere inanmýþlardýr. Allah
fikri, metafizik bir düþüncedir. Fakat insanlar, O'nun varlýðýný
kendilerine anlatabilecek, öðretecek bir varlýða da sahip olma
ihtiyacýný duymuþlardýr. Haber vericiler aramýþlardýr. Ýçlerinden en
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güzideleri olan þahsiyetler peygamber olarak, insanlara Allah'tan emir
ve haber getirmiþlerdir. Ýnsanlar Cenabý Hak'la beraber peygamberlere de inanmýþlardýr. Peygamberler sadýk, emin, masum, iyi kalpli
insanlardýr. Bunlar insanüstü kuvvetlere de sahiptirler. Ýnsanlýk tarihi
ilk çaðdan itibaren büyük din adamlarý yetiþtirmiþtir. Bunlarýn
mukaddes kitaplarý da vardýr.
Ýlk çaðlarda Mýsýr'da Hermes (Toth), Çin'de Konfiçyüs,
Hindistan'da Buda, Ýran'da Zerdüþt yetiþmiþtir. Bunlarýn dini fikirleri
pek kuvvetlidir. Ýnsanlýða ahlak ve saadet yollarýný göstermiþlerdir.
Hepsi birer din kurmuþlardýr. Fikirlerine inananlar, onlarý peygamber
tanýmýþlardýr. Bu din büyüklerinden baþka Cenabý Hak insanlara 124
bin peygamber göndermiþtir. Bunlarýn en meþhurlarý þunlardýr:
Âdem, Þit, Ýdris, Nuh, Hud, Salih, Ýbrahim, Ýsmail, Lût, Yâkup,
Yusuf, Eyyüp, Þuayyip, Musa, Harun, Yûþa, Ýlyas, Elyesâ, Davut,
Süleyman, Zülküf, Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn, Zekeriya, Yahya,
Ýsa, Muhammed.
Bu peygamberlerin yirmi sekiz tane olduðu din kitaplarýnda
kayýtlýdýr. Ýnsanlýk bunlarýn hepsine inanmýþtýr. Birçoklarýnýn mukaddes
kitaplarý da vardýr.
Ýnsanlar, peygamberlerine þu suretle inanmýþlardýr: Cenabý Hak
varlýðýný tanýtmak ve büyüklüðünü bildirmek, herkesi doðru yola
çevirmek için, kullarýnýn en namuslu, en akýllý, herkesin güvenebildiði,
özü sözü doðru olanlarýndan bazýlarýna peygamberlik ihsan
buyurmuþtur. Onlara kendi kudretinden, kimsenin yapamayacaðý
mucizeler vermiþtir. Fazla olarak bir kýsmýna da kitap göndermiþtir.
Peygamberler de Cenabý Hak'kýn emirlerini ümmetlerine teblið
etmiþlerdir. Hakikaten bütün peygamberler, en namuslu ve en zeki
kiþiler olup, yüksek ahlak ve bilgileri ile insanlarý kendilerine
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baðlamýþlardýr. Birçoklarý devlet reisliði yapmýþ, ahlak getirmiþ, hukuk
nizamý kurmuþlardýr. Ýnsanlýða büyük hizmetleri dokunmuþtur.
Dini inanýþlarda, Cenabý Hak'ka ve peygamberlere inanmak
þart koþulmuþtur. Peygamberler, Allah'ýn sevgilileridir. Cenabý Hak
peygamberlere Cebrail vasýtasý ile vahiy suretiyle mukaddes kitaplar
göndermiþtir. Peygamberlere mucize ve keramet gösterme hasletleri
de vermiþtir.
Peygamberlerin bir nimetleri de, miraca çýkmak olmuþtur. Hz.
Muhammed, Mirac'a çýkýp Cenabý Hak'kýn nurunu görmek þerefine
nail olmuþtur.
Peygamberler normal insanlardan ayrý bir varlýk olarak
yaratýlmýþlardýr. Onlar, birçok þeyleri önceden görürler ve bildirirler.
Ýç âlemleri pek kuvvetlidir. Bu kudret sayesinde ruhlarýný cesetten
çekerek manevi âleme yükseltme hasletine sahiptirler. Bu haslet
onlarda rüya, cezbe halleriyle belirmektedir.
Avrupalýlar peygamberlerin medyum olduklarýný söylerler. Oysa
onlar medyum deðil, cezbeye malik þahsiyetlerdir. Onlar insanüstü,
büyük þahsiyetlerdir. Her biri evliyadýr, zekidir, yüksek ahlaka
sahiptirler. Kurduklarý dinler, söyledikleri fikirler bütün kuvvetiyle
devam etmektedir. Her biri birer ahlak filozofudur. Ýnsanlýk, peygamberlere bütün varlýðý ile inanmýþ ve onlara saygý göstermiþtir.
Peygamberlerin hepsi fakirane yaþamýþlar, dünya zevklerini terk
etmiþlerdir. Ömürleri, irþad etmekle geçmiþtir. Bu yüzden çok cefa
çekmiþlerdir. Fakat bu mübarek þahsiyetler, yýlmadan insanlarý doðru
yola, Allah yoluna sevketmeye çalýþmýþlardýr.
Bütün peygamberler âlim ve fazýl kiþilerdir. Her insan gibi
doðmuþlar, yaþamýþlar ve ölmüþlerdir. Hiçbir peygamber ne Tanrý,
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ne de Tanrý'nýn oðludur. Ancak Allah'ýn kuludur. Bir farklarý þudur ki,
Allah'ýn sevgili kuludur.
Müslümanlarýn peygamberi Hz. Muhammed'dir. Bütün
müslümanlar onu içten severler. Ona sonsuz saygýlarý vardýr.

Vahiy
Peygamberlere mukaddes kitaplar Vahiy suretiyle nazil
olmuþtur. Bilhassa Hz. Muhammed'e Kur'aný Kerim'in ayetleri,
Cebrail vasýtasýyla gelmiþtir. O halde vahiy nedir?
Vahiy, gizli konuþmak, ilham, fýsýldama, iþaret etmek, bildirmek
manalarýna gelmektedir. Vahiy, yalnýz peygamberlere gelen Tanrý
bildirisidir. Buna "Ýlâhi vahiy" adý verilmektedir. Ýlâhi vahiy birtakým
bölümlere ayrýlmýþtýr.
1- Rüyayý Sadýka: Hz. Muhammed'de peygamberlik, rüya
ile baþlamýþtýr. O vakit kýrk yaþlarýnda idi. Bu rüyalarý altý ay kadar
sürdü. Bu müddet Rebiyülevvel'in on üçü ile, Ramazan'ýn on yedisi
arasýnda idi. Hz. Muhammed'in gördüðü rüyalar aynen çýkardý. Bu
sebeple bunlara, "Sadýk Rüya" adý verilmiþtir. Tarikatlarda rüyaya
fazlasýyla önem verilmektedir.
2- Ýlâhi Ýlham: Hz. Muhammed uyanýk iken, ruhunda hasýl
olan ilâhi ilhamdýr. Hiçbir melek görünmeden, ruhuna Nefha ile, yani
üflemek suretiyle vahiy gelme haletidir.
3- Rüyeti Melek: Hz. Muhammed'e melek görünmesi
suretiyle gelen vahiydir. Ona çok güzel yüzlü bir melek görünür ve
derhal vahiy nazil olurdu. Bu melek kendisine göründüðü zaman
ürperirdi.
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4- Sedalý Vahiy: Bazý günler Hz. Muhammed, çýngýrak sesi
duyardý. Bu sesten sonra vahiy gelirdi. Bu, en aðýr olaydý. Çýngýrak
sesinden sonra karþýsýna insan suretinde bir melek gelir, peygambere
vahiyleri söylerdi. O da bunlarý aynen bellerdi. Böyle zamanlarda
Hz. Muhammed, ter içinde kalýrdý.
5- Rüyeti Cebrail: Bu da Cebrail Aleyhisselâm'ýn
görünmesiyle gelen vahiydi. Cebrail altý yüz adet kanadýný gökyüzüne
açar, fakat kanatlarý gözükmezdi. O zaman ilahi emri Hz.
Muhammed'e teblið ederdi. Hz. Muhammed bu þekilde Cebrail'i bir
defa Hira Daðý'nda, ikinci defa Miraç gecesi görmüþtür.
6- Sedayý Ýlâhi: Vahiy kelimesinin bir þekli de vasýtasýz olarak,
Cenabý Hak'kýn hitabýný duymak suretiyle olurdu. Hz. Muhammed'e
beþ vakit namazýn farz kýlýnmasý, bu þekilde olmuþtur.
7- Cemali Ýlâhi: Vahyin diðer bir þekli de, rüyada Cenabý
Hak'kýn cemalini görmek suretiyle vahye mazhar olmaktý. Bu vahyi
alýrken Peygamber, Cenabý Hak'kýn nur gibi mübarek yüzünü
görürdü.
8- Rebül-ü Vahiy: Hazreti Muhammed'in Cenabý Hak ile yüz
yüze gelip konuþarak vahiyleri almasýdýr. Hz. Musa da vahiy suretiyle
On Emir'i, melek vasýtasý ile deðil, Cenabý Hak'kýn hitabýný duymak
suretiyle almýþtýr.
Mekke civarýnda Hira adlý bir dað vardý. Bunun içinde birtakým
maðaralar bulunmakta idi. Bu daðý Kureyþliler kutlu saymaktaydýlar.
Buradaki maðaralara giderler, ibadet ederlerdi. Hz. Muhammed'in
dedesi Abdülmuttalip, bu daðda bulunan bir maðaraya gidip inzivaya
çekilmiþtir.
Hz. Muhammed rüyalarý görmeye baþlayýnca, böyle bir
maðaraya çekilerek münzevi bir hayat yaþamaya baþladý. Burada
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ruhi murakabeye daldýðý bir gün, birdenbire maðaranýn karanlýðý içinde
bir melek göründü. Bu melek Cebrail Aleyhisselâm'dý. Hz.
Muhammed'e hitaben:
– Oku!
diye seslendi. Hz. Muhammed, bu ses karþýsýnda dehþet içinde kaldý.
Üzerine bir aðýrlýk çöktü ve titredi. Yüzünden terler boþandý.
Kendisine Kur'aný Kerim'in ayetleri vahiy suretiyle gelmeye
baþlamýþtý. Bu ilk gelen ayet, "Ýkra bismi rabbike" (Rabbinin adýyla
oku) ayeti idi. (Ýlk defa Besmelei þerif geldiði de söylenmektedir.)
Hz. Muhammed ürkerek:
– Ben okuma bilmem.
diye hitap etti. O zaman Cebrail onu kucakladý. Takatý kesilinceye
kadar sýktý. Ve sonra býraktý. Tekrar:
– Oku!
diye seslendi. Hz. Muhammed yine:
– Okuma bilmiyorum.
deyince, tekrar onu sýktý. Bu hâl tam üç defa tekerrür etti. Tekrar:
– Oku, yaratan Rabbinin ismi ile oku, O keremi sonsuz,
Kalem'le öðreten Rabbindir. Ýnsana bilmediðini öðretir.
dedi. Bu, Kur'aný Kerim'in ilk inen ayeti idi. Sonra Cebrail:
– Ya Muhammed, Ente Resulullâh!
(Yani, sen Allah'ýn peygamberisin) deyip kayboldu. O zaman
610 miladi yýlý idi.
Hz. Muhammed heyecan içinde maðaradan çýkarak, evine
geldi. Eþi Hazreti Hatice'ye:
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– Ben yanýyorum, beni sar ve iyice ört.
dedi. Eþi onu iyice örttü, fakat o yorgan altýnda titriyordu. O hal
geçince Hz. Muhammed, Hatice'ye:
– Kendimden korkuyorum. dedi.
Hazreti Hatice:
– Korkma! Allah'a yemin ederim ki, Rabbin seni hiçbir zaman
mahzun etmez. Çünkü sen akrabalarýna bakarsýn, acizlerin yardýmýna
koþarsýn, fakirleri korursun, misafirleri aðýrlarsýn, halka yardým edersin!
Bundan sonra Hz. Hatice, Hz. Muhammed'i alarak amcazadesi
Varaka bin Nevfel'e götürdü. Bu zât hýristiyandý, Ýbranice dilini de
bilirdi. Ýncil ve Tevrat'ý iyice tetkik etmiþti. Çok bilgili, büyük bir âlim
idi. Çok okumuþ olduðundan, sonralarý gözlerini kaybetmiþti. Hz.
Hatice, Varaka'ya:
– Amca oðlu, dinle! Kardeþin oðlu ne söyler!
Varaka:
– Anlat bakalým, dedi.
O zaman Hz. Muhammed, Hira Daðý'ndaki maðarada
gördüklerini aynen anlattý. Gelen ayetleri de okudu. Bunun üzerine
Varaka:
– Müjde ya Muhammed! Bu gördüklerin, Cenabý Hak'kýn
Hz. Musa'ya gönderdiði vahiylerin aynýdýr. Sen Meryem oðlu Ýsa'nýn
haber verdiði ahir zaman peygamberisin. Ah keþke, kavmini dinine
davet ederken ben de sað olup bulunabilsem ve sana yardým
edebilseydim, dedi.
Bu zat çok geçmeden vefat etti. Daha önce Hz. Muhammed'e
peygamber olduðunu söyleyen birisi de Buhayra adlý bir rahip
olmuþtu. Hz. Muhammed'in üzerinde bu iki zâtýn tesiri olmuþtur.
175

Hz. Muhammed'e vahiy gelmediði zamanlar, ona Ýsrafil
Aleyhisselâm gelir, bazý þeyler öðretirdi. Bu hâl üç yýl sürdü. Bundan
sonra yine vahiyler gelmeye baþladý. Artýk vahiyler evindeyken
geliyordu. O zaman üzerine bir aðýrlýk geliyor, gözlerini kapatýyor,
ellerini sýkýyor, çok terliyordu. Yanýnda bulunanlar onun omuzlarýný
bastýrýyorlardý. Deve üzerinde vahiy gelirse, bu aðýrlýðý hisseden deve
derhal yere çökerdi.
Bir gün de kölesi Zeyd'in dizi üstünde uyurken vahiy gelmiþti.
Zeyd, bu tazyikten dizlerinin kýrýlacaðýný zannetmiþti. Hz. Muhammed'e
vahiy geldiði zaman, ayetleri Zeyd Bin Sabit yazardý. Zeyd diyor ki:
– Resûlü Ekrem'e gelen vahiyleri ben yazýyordum. Vahiy nazil
olduðu zaman Cenabý Peygamberi bir sýkýntý kaplar, inci taneleri gibi
terler döker, ondan sonra açýlýrdý. O zaman ayetleri ben yazardým.
Vahiy geldiði zaman þayet yanlarýnda Ashabdan bir kimse varsa,
Hz. Muhammed'in yüzüne bakamazdý. Hz. Muhammed'e vahiy
gelirken o ilâhi iradenin altýnda giriyordu. Ruhen ne hissediyor, neler
görüyordu? Bunu bilmemize imkân yoktur. Gelen vahiylerin hepsi,
Allah kelamý idi.
Hz. Muhammed kýrk üç yaþlarýnda iken bir gün gökten:
– Ya Muhammed! diye bir nida geldi.
Peygamber yukarýya baktýðý zaman, Cebrail'i gökte bir kürsü
üzerinde ayakta gördü ve Hz. Hatice'nin yanýna yaklaþarak:
– Beni ört! dedi.
Fakat, bu sýrada Cebrail yanýna gelerek:
– Ya eyyühel müdessir küm! dedi.
Bu zaman kendisine risalet geldi. Hz. Muhammed ayaða
kalkarak dimdik durdu. Bu hali gören Hz. Hatice:
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– Ya Muhammed! Uyumadan niçin kalktýn?
Hazreti Muhammed:
– Ya Hatice, artýk uyumak benim için deðildir. Cebrail bana
Cenabý Hak'kýn emirlerini halka teblið etme emrini verdi. Fakat þimdi
bana kim inanýr?
Hz. Hatice:
– Ya Resûlullâh, ben sana inanýyorum. Herkesten önce dinini
bana telkin et, dedi.
Böylece müslümanlýðý ilk kabul eden, eþi oldu. Bu esnada
Cebrail göründü:
– Ya Muhammed, su getir, sana abdest ve namaz usullerini
öðreteyim, dedi.
Su getirip beraberce abdest aldýlar. Cebrail imam oldu. Hz.
Muhammed ile Hz. Hatice, arkasýna geçerek ikiþer rekât namaz
kýldýlar.
Ýþte Hz. Muhammed'e bu þekilde, vahiy suretiyle Kur'aný
Kerim'in ayetleri geldi. Hz. Muhammed'e 40 yaþýnda nübüvvet, kýrk
üç yaþýnda Risalet gelmiþtir. Bundan sonra peygamber olarak insanlarý
Ýslam dinine davete baþladý.
Enver Behnan Þapolyo,
Peygamberler Tarihi'nden.
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9.

TERAKKÝNÝN SIRRI

Doðu'yu baþtan baþa yýllarca dolaþtým, gezdim;
Hem de oldukça görürdüm, kafa gezdirmezdim!
Bu Arap'mýþ, bu Acem'miþ, bu Tatar'mýþ, demedim;
Müslüman unsurunun hepsini gördüm kendim.
Küçük âdemlerinin ruhunu tetkik ettim,
Büyük âdemlerinin fikrini tahkik ettim,
Ýstedim sonra, neden böyle Japonlar yüksek?
Nedir ilerleme sebebi? Yakýndan görmek.
Bu uzun boylu çalýþma, bu uzun boylu sefer,
Bir kanaat verecekmiþ bana dünyada meðer.
O kanaat de þudur:
Kalkýnma sýrrýnýzý siz,
Baþka yerlerde aramaya heveslenmeyiniz.
Onu kendinde bulur yükselecek millet;
Çünkü her noktada taklit ile sökmez hareket.
Alýnýz ilmini Batý'nýn, alýnýz san'atini.
Veriniz hem de çalýþmanýza son sür'atini.
Çünkü mümkün deðil artýk yaþamak bunlarsýz;
Çünkü milliyeti yok san'atýn, ilmin. Yalnýz;
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Ýyi hatýrda tutun ettiðim ihtarý demin:
Bütün kalkýnma devirlerini yarýp geçmek için,
Kendi ruh ve maneviyatýnýz olsun kýlavuz.
Çünkü boþunadýr selâmet ümidi onsuz.
Sonra dikkatlere þâyan olacak bir þey var:
Geliþmelerini bir milletin erbabý nazar,
Kocaman bir aðacýn týpký çiçeklenmesine,
Benzetirler ki, gerçekten, ne büyük söz bilene!
Bu muazzam aðacýn gövdesi baþtan aþaðý;
Sayýsýz kökleri, toplam dalý, tekmil budaðý;
Milletin geçmiþteki baðrýna baðlý; oradan
Uzanýp gelmededir... Öyle yaratmýþ Yaradan.
Bir cemaat ki: nihayet ona gelmez de iyi,
Aðacýn topluca yapýsý, yahut çiçeði,
Tâ gider sîne-i milletten vurup yere serer;
Milletin kendi olur iþte o baltayla heder.
Ýlerlemesi gelecekte de pek zordur onun:
Çünkü meydanda kalan kütle yýðýnlarca odun.
Hastalanmýþsa aðaç, gösteriniz bir bilene;
Bir de en çok köke baksýn, o bakan kimse yine.
Aþýlarken de vurun kendine kendinden aþý,
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Þayet isterseniz aðacýn donanýp üstü, baþý,
Benzesin taze çiçeklerle bezenmiþ geline;
Geçmesin, dikkat edin, balta çocuklar eline!
Ýþte dert, iþte deva, bende ne var? Anlatma...
Size ait sizi kurtaracak düzgün çalýþma.

Dua
Yâ Ýlâhi bize yardýmýný gönder...
– Âmîn!
Doðru yol hangisidir, millete göster...
– Âmîn!
Ýslâm ruhunu eziyetler sýkýyor, öldürecek,
Zulmü terbiyeyse azametli gayen, gerçek,
Ateþe yansýn mý beraber bunca mazlûmîn,
Günahsýzýz çoðumuz... Yakma Ýlâhî!
– Âmîn!
Boðuyor Ýslâm âlemini bir azgýn fitne,
Kýtalar kaynayarak gitti o girdâp içine!
Mahvolan aileler bir sürü mâsumundur,
Kalan avârelerin hali de mâlumundur.
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Nasýl olmaz ki? Ýniltiler sarsýyor Arþ'ýný senin,
Dinsin artýk bu hazin velvele Yâ Rab!
– Âmîn!
Müslüman mülkünü her yerde felaket vurdu...
Bir bu toprak kalýyor, dinimizin son yurdu!
Bu da çiðnendi mi, çiðnenir þeriatý mübin,
Yerle bir etme, Yâ Rab, onu olsun...
– Âmîn!
Vel hamdü lillahi Rabbil Âlemin...
Mehmet Akif ERSOY
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10. NÝYAZÝ-YÝ MISRî HZ.:
ÝKÝ ÞÝÝR, ÜÇ NOKTA

Uyan gözün aç durma, yalvar güzel Allah'a,
Yolundan izin ayýrma, yalvar güzel Allah'a.
Her geceyi kâim ol, her gündüzü sâim ol,
Hem zikr ile dâim ol, yalvar güzel Allah'a.
Bir gün bu gözün görmez, hem kulaðýn iþitmez,
Bu fýrsat ele geçmez, yalvar güzel Allah'a.
Ömrünü hiçe satma, kendin' ateþe yakma
Her akþam, seher yatma, yalvar güzel Allah'a.
Hey nice yatursun, dur, olma bu safadan dûr
Kerem deryasý boldur, yalvar güzel Allah'a.
Her seher vaktinde bin lütfu gelir Allah'ýn,
O vakit uyanýr kalbin, yalvar güzel Allah'a.
Allah'ýn adýn yâd et, can ile gönlü þâd et,
Bülbül gibi feryad et, yalvar güzel Allah'a.
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Gel imdi Niyazi'yle Allah'a niyaz eyle,
Hâcâtý dýrâz eyle, yalvar güzel Allah'a.
* * *
Bahr içinde katreyim, bahr oldu hayran bana,
Ferþ içinde zerreyim, arþ oldu seyran bana.
Dost göründü çün âyân, kalmadý bir þey nihan,
Tufan olursa cihan, bir damla tufan bana.
Surette nem var benim, siyrettedir madenim
Kopsa kýyamet bugün gelmez periþan bana.
Gönül Kaf'ý Ankasýyým, sýrrýn aþinasýyým
Endiþeler hâsýyým, ad oldu insan bana.
Niyazi'nin dilinden Yunus'dürür söyleyen,
Herkese çün can gerek, Yunus'dürür can bana.
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Ýmam Sapmýþ Olursa
Sen imamýn fiiline aldanma, yani onu mülhid sanma, isterse
imam gerçekten mülhid olsun (yani Hak'tan sapmýþ, bâtýl bir mezhebe
uymuþ, haricî veya rafýzî olsun). Hazreti Resûl buyurmuþtur: "Bir
cenazenin namazýnda üç saf cemaat bulunursa; þayet o cenaze salih
bir kimsenin ise, daha on kat salâh (ahlak güzelliði) verilir. Eðer fasýk
ise, o cemaatin hürmetine Cenabý Hak onu affeder." Gene Hazreti
Resûl buyurmuþtur: "Ýster salih olsun, ister fasýk olsun, imama uyun.
Eðer imam salih bir kimse ise, sevabý artar. Eðer fasýk ise, o cemaat
hürmetine Cenabý Hak, onu salih eyler ve affeder."

Þeyhül Ekber'in Bir Sözü
Þeyhül Ekber Muhyiddin ibn Arabî Hazretleri, Tecelliyat adlý
eserinde þöyle buyurur:
– Zünnun-u Mýsrî Hz. ile berzah âleminde buluþtum. Dedim
ki: "Ya Zünnun, sen Kitabý Risalet'in baþýnda þöyle demiþtin: 'Hatýra
ne türlü düþünce gelirse Hak onun hilafýdýr, yani onun gayrýdýr.' Halbuki
ya Zünnun, o hatýra gelenler Hak'kýn gayrý mýdýr? Hak'tan baþka bir
þey var mýdýr? Onlarýn, yani hatýra gelen þeylerin müstakil vücudu
var mýdýr? Yoktur." Bunun üzerine Zünnun-u Mýsrî, "Ben þimdiye
kadar bu tevhid meselesine vâkýf deðildim, þimdi anladým," dedi.
Hak, sende ya da bende deðildir. O, hiçbir mekâna sýðmaz.

Velilerin Hali
Arifler bazen telvin (renklenme) makamýna inip, her sýfatla
sýfatlanýrlar. Onlar kâh fakir olur, kâh gezgin olur, kâh derviþ olur.
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Hasýlý onlar, her sýfatý giyerler (boyanýrlar). Allahu Teâlâ, kudsi hadiste
þöyle buyurmuþtur: "Benim kubbelerim altýnda öyle Velilerim vardýr
ki, onlarý benden baþka kimse bilmez." Bunlarýn her birisi Veli olarak
doðmaz; bu dünyaya gelir, bir Mürþid'e baðlanýr, O Mürþid sayesinde
seyri süluk ederek irþad olurlar. Oysa onlar, ezelde de gene Veli
idiler. Hatta böyle kimseler arasýndan, seyri bayram gibi geçenler
bile Mürþid'siz olmazlar."
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11. YAKARIÞ

Ulu Tanrým...
Benim senden niyazým:
Beni, "Ben'den ayýr, senden ayýrma.
Naðmesi "Aþk" olan bir içli sazým,
Sesimi sen iþit, ele duyurma.
Uy, dedin emrime, ben öyle uydum,
Ezelî sýrrýný yürekten duydum,
Baþýmý þevk ile yoluna koydum,
Beni bu ýþýklý yoldan ayýrma.
Maddeden uzaðým, hýrstan berîyim,
Ne bir yýðýn kemik, ne bir deriyim,
Bir gönül bendesi, bir aþk eriyim,
Katýna yöneldim, geri çevirme.
Ne yapsan, "Lehül-Hamd" der de susarým,
Her derdini öper, baðrýma basarým
Hak katýnda, hoþ olsa da âsârým,
Kör nefsimi vesveseye doyurma.
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Her dem istiðrakta, tesbihte dilim,
Gözümde ýþýksýn, kafamda bilim.
"Beka Billâh" benim en son menzilim,
Ýpliðimi masivada eðirme.
Aþk ile arýndý dinmeyen acým,
Aþk benim baþýmda ölümsüz tâcým.
Ben sana müþtakým, sana muhtacým,
Beni senden uzak yerde kayýrma.
Nefis kalesini sensiz yaramam,
Gel demesen zinhar sana varamam,
Sen var iken baþka nesne aramam,
Saf külümü yâd eliyle savurma.
Gönül "Enel Hak"ta Mansur'dan yana,
Yolunda ölürsem, ne minnet cana.
Rabbim n'olur, artýk âþýk kuluna
"Yürü" de de, baþka ferman buyurma...
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12. ÝMAMI ALÝ HZ.'NÝN MISIR
VALÝSÝNE MEKTUBU

(Hazreti Ali Efendimizin Mýsýr'a Vali olarak tayin ettiði
Malik bin Eþter'e yazdýðý bu mektup, olduðu gibi ayeti þerif ve
hadisi þerif meallerinden ve tefsirlerinden oluþmaktadýr. O
zamanýn, bu zamanýn ve bütün zamanlarýn, sonuna kadar bütün
insanlýðýn anayasasý mahiyetindedir.)

1. Görevin Esasý
Vergisini toplamak, düþmanlarý ile savaþ yapmak, halkýna barýþ
ve huzur, ülkeye kalkýnma saðlamak için Mâlik bin Hâris el Eþter'i
Mýsýr'a vali olarak atadýðý zaman Allah'ýn kulu, müminlerin emiri Hz.
Ali'nin ona emri þudur:
O'na Allah'dan ittikayý, Allah'a itaat yolunu seçmesini,
Kitabý'nda emrettiði farzlarla sünnetlere uymasýný emreder. O farz ve
sünnetler ki, onlara uyulmadýkça hiç kimse saadet yüzü göremez ve
onlarý benimseyen de asla hüsrana uðramaz. Bir de ona eliyle, diliyle
ve kalbi ile Cenabý Hak'ka hizmette bulunmasýný emreder. Çünkü
Allahu Zülcelal Hazretleri kendisine hizmet edene yardýma, kendisini
aðýrlayaný da izzetlendirmeye kefil olduðunu buyurmaktadýr. Sonra
ona, þehvetlere saldýrdýkça nefsini kýrmasýný, serkeþlik ettikçe de
dizginlerini çekmesini emreder. Zira nefs alabildiðine fenalýðý emreder,
meðer ki Cenabý Hak o kiþiyi merhametiyle korumuþ olsun.
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2. En Kýymetli Azýðýn
Þimdi bilmiþ ol, ey Mâlik, ben seni öyle memleketlere
gönderiyorum ki senden evvel birçok hükümetler oralarda adalet
sürdü ve zulmetti. Sen vaktiyle nasýl evvelki valilerin icraatýný gözden
geçirdiysen, halk da þimdi senin icraatýný öyle gözetecek. O zaman
senin onlar hakkýnda söylediklerini, halk da þimdi senin hakkýnda
söyleyecek. Kimlerin salih olup olmadýðý, ancak, Allah'ýn kendi
kullarýnýn dilinden söylettiði sözlerle anlaþýlýr. Onun için biriktireceðin
en güzel azýk, iyiliðe yönelik iþlerin olsun. Heveslerine hakim bulun.
Sana helal olmayan þeylerde nefsine karþý sýký dur. Zira gerek
hoþlandýðý, gerek istemediði þeylerde nefse karþý sýký durmak, onun
hakkýnda adaletin ta kendisidir.

3. Halka Sevgi ve Merhamet Besle
Halk için kalbinde sevgi ve merhamet duygularý ile lütuf meyilleri
besle. Sakýn biçarelerin baþýna, kendilerini yutmayý ganimet bilen
yýrtýcý bir canavar kesilme! Çünkü bunlar iki sýnýftýr; ya dinde bir
kardeþin, ya yaratýlýþta bir eþin. Evet, bunlarýn kabahatleri bulunabilir;
kendilerine birtakým kusurlar da arýz olabilir. Hata ile, yahut kasýtlý
olarak iþledikleri kabahatleri olsa da, ellerinden tutup doðru yola
getirmek pek mümkündür. Nasýl Allah'ýn kendin için affýný ve
hoþgörüsünü istersen, onlara da affýný ve hoþgörünü bol bol ver. Çünkü
sen onlarýn üstünde bulunuyorsun; valilik yetkilerini sana veren ise
senin üstünde bulunuyor. Allah ise valiliði sana verenin de üstündedir
ve kullarýnýn bütün iþlerini hakkýyla görmeni istiyor, seni onlarla imtihan
ediyor. Sakýn Allah ile harbe girip de kendini O'nun gazabýna siper
etme! Çünkü ne intikamýna dayanacak kudretin var, ne de O'nun af
ve merhametinden müstaðnisin.
189

4. Alçakgönüllü ve Ölçülü Ol
Sakýn affettiðinden dolayý asla piþman olma; sakýn hiçbir
cezalandýrman için de katiyyen sevinme. Sakýnmak imkânýný buldukça
hiçbir badireye atýlma. Bir de sakýn "Ben tam bir kudret sahibiyim,
emrederim, itaat ederler" deme. Çünkü böyle bir davranýþ, kalbin
fesadý, dinin zayýflamasý ve felakete yaklaþma ile sonuçlanýr. Þayet
elindeki kudret sana bir büyüklük ve tahakküm hissi verirse, hemen
üstündeki Melekût'un büyüklüðüne þöyle bir bak. Kâinatý sevk ve
idare eden o muazzam ve muhteþem ilâhi gücü ve senin kendi nefsine
bile güç yetiremeyeceðin þeylerde, Allah'ýn nasýl bir mutlak kudret
sahibi olduðunu düþün. Ýþte bu düþünceler, senin o yükseklerde gezen
bakýþlarýný yere indirir; þiddetini giderir, seni býrakýp giden aklýný baþýna
getirir. Sakýn Allah ile büyüklük yarýþýna kalkýþma, sakýn büyüklük
(azamet) ve zorlayýcýlýðýnda (ceberut) O'na benzemeye özenme.
Çünkü Fâtýrý Zülcelâl Hazretleri her zorbayý zelil, her büyükleneni de
hakir eder, býrakýr.

5. Adaletten Ayrýlma
Kendin hakkýnda, sana yakýnlýðý olanlar hakkýnda, tebaan
arasýnda kendilerine meyil beslediklerin hakkýnda; Allah'a ve Allah'ýn
kullarýna karþý adaletten katiyyen ayrýlma. Þayet böyle yapmazsan
zulmetmiþ olursun. Halbuki Allah'ýn kullarýna zulmedene karþý bu
mazlumlarýn davacýsý, bizzat Hz. Allah'ýn kendisidir. Allah da birinin
hasmý oldu mu, artýk o kimsenin tutunabileceði bütün deliller bâtýldýr.
Ve ölünceye, yahut tövbe edinceye kadar onunla harp içinde bulunur.
Dünyada zulüm kadar, Allah'ýn lütuflarýný izale edecek ve kahrýný
hýzlandýracak bir þey olamaz. Zira Cenabý Hak zulüm altýnda
inleyenlerin beddualarýný iþitir; zalimleri ise gözetleyip durur.
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6. Toplumu Esas Al
Ýþlerinin içinde öylesini ihtiyar etmelisin ki, hak hususunda en
ortasý, adalet itibariyle en yaygýný olsun, sonra halkýn çoðunluðunun
rýzasýný da en çok saðlasýn. Zira toplumun hoþnutsuzluðu karþýsýnda,
þahýslarýn rýzasý hükümsüz kalýr; þahýslarýn kýzgýnlýklarý ise toplumun
rýzasý içinde kaynayýp gider.
Sonra vali için, kodaman takýmý kadar iyi günlerde yükü aðýr
basan, kara günlerde yararý az dokunan, adaletten hoþlanmaz,
istemekten usanmaz, verilince þükür bilmez, verilmezse deðme gadirle
savulmaz, felakete sabýrsýz bir topluluk da yoktur. Halbuki Ýslam'ýn
esasýný meydana getiren müslümanlarýn kýymet ölçüsü, toplumun
çoðunluðu olduðu gibi, dinin ve devletin kuvveti de, toplumda
düþmana karþý savaþacak da ancak toplumun çoðunluðudur. Onun
için samimiyetin ve meylin daima topluma dönük bulunmalý ve onlarýn
refahýna dikkat etmelisin.

7. Halkýn Ayýplarýný Araþtýrma
Halkýn arasýnda yanýna hiç yaklaþtýrmayacaðýn, kendisinden
en çok nefret edeceðin kimseler ise, halkýn ayýplarýný en ziyade
araþtýranlar olmalýdýr. Zira insanlarýn öyle ayýplarý vardýr ki, bunlarýn
örtülmesi görevi, herkesten önce valiye düþer. Binaenaleyh bu
ayýplarýn sana gizli kalanlarýný sakýn eþeleme. Senin vazifen, bilgine
ulaþanlarý düzeltmekten ibarettir. Bilmediklerine gelince, onlar
hakkýndaki hükmü Allah verir. Evet, sen halkýnýn ayýbýný gücün yettiði
kadar ört ki, Allah da senin, halkýndan gizli kalmasýný istediðin þeylerini
örtsün.
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8. Yanýna Yaklaþtýrmayacaklarýn
Ýnsanlar hakkýndaki bütün kin düðümlerini çöz; seni intikama
doðru sürükleyecek iplerin hepsini kes. Sence açýklýk kazanmayan
þeylerin tümü hakkýnda anlamamýþ görün, þunu bunu gammazlayanýn
sözüne sakýn çarçabuk inanma. Çünkü gammaz ne kadar saf
görünürse görünsün, yine hilekârdýr. Sakýn, ne seni yokluk ihtimaliyle
korkutarak ikram etmekten geri çevirecek cimriyi, ne zor ve aðýr
iþlere karþý azmini gevþetecek korkaðý, ne de zulme saparak sana
ihtirasý iyi gösterecek hýrslýyý danýþma meclisine sokma. Çünkü
cimrilik, korkaklýk ve hýrs öylesine ayrý ayrý tabiatlardýr ki ancak,
Allahu Zülcelâl hakkýnda beslenen sui-zan bunlarýn hepsini bir araya
getirir. Sana müþavir olacaklarýn en kötüsü, senden evvel þerli
kimselerle iþbirliði yapmýþ ve onlarýn suçlarýna ortak olmuþ kimselerdir.
Böyleleri katiyyen senin mahremin olmamalý. Çünkü bunlar, canilerin
yardýmcýlarý ve zalimlerin dostlarýdýr.

9. Kendine Müþavir Edineceklerin
Ne hacet; hiçbir zalime zulmünde, hiçbir günahkâra cürmünde
yardým etmeyen kimseler arasýnda bunlarýn yerini tutacak öylelerini
bulabilirsin ki bunlar, ötekilerin görüþ ve tedbirlerine tamamýyla sahip,
buna mukabil onlarýn günah ve suçlarýndan kesin olarak temizdirler.
Ýþte senin için böylelerinin yükü en hafif, yardýmý en çok, sana þefkati
herkesinkinden fazla, senden baþkasýna muhabbetleri ise o nisbette
azdýr. Böyle kimseleri hem özel, hem de genel toplantýlarýnda kendine
yakýn edin. Sonra, bu þahýslar içinden en ziyade onu beðenmelisin
ki, sana acý gerçekleri herkesten ziyade o söylesin ve þayet Allah'ýn,
sevdiði kullarýnýn yapmasýna razý olmadýðý bir harekette bulunmak
istersen, sana yaðcýlýða kalkýþýp teþvik etmesin. Bir de sadýk ve
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kanaatkâr adamlarý kendine sýrdaþ edin. Eðer bunlar seni alkýþlamazlar
ve yapmadýðýn birtakým iþleri sana isnad ile keyfini getirmezlerse,
bunu da anlayýþla karþýla. Zira alkýþa ve yersiz övgüye müsamaha
etmek, insaný büyüklenmeye sevk eder ve kibire yaklaþtýrýr. Sakýn
insanlarýn iyisi ile kötüsü, senin yanýnda bir olmasýn. Zira onlarý böylece
eþit görmek, bir taraftan iyileri iyilikten soðuturken, kötülerin de
fenalýða olan meylinde onlara cesaret verir.

10. Ýyi Niyeti Yaygýnlaþtýr
Bilmiþ ol ki, vali ile halk arasýnda karþýlýklý güven ve iyi niyeti
davet eden þey, valinin kendilerine hizmette bulunmasý, yüklerini
hafifletmesi ve adaletle hükmetmesidir. O halde insanlarýn arasýnda
iyi niyetin geliþmesini saðla. Zira seni zorluk ve sýkýntýlardan ancak
onlarýn iyi niyeti kurtaracaktýr. Onlara yaptýðýn bu iyiliklerin mükafatýný,
sana karþý duyacaklarý güven ile görürsün. Onlara kötü muamele
etmenin karþýlýðý ise, sana duyacaklarý düþmanlýktýr.

11. Güzel Âdetleri Devam Ettir
Bu ümmetin ileri gelenleri tarafýndan iþlenerek, herkesin
benimsediði ve halkýn iyi bir þekilde tatbik ettiði güzel bir âdeti, sakýn
kaldýrayým deme. Bu güzel âdetlerin faydasýný giderecek yeni bir þey
oluþturmaya da asla kalkýþma. Çünkü mükafat o iyi âdeti koruyan
kimsenin, vebal ise onu kaldýrdýðýndan dolayý, senin olur.
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12. Daima Danýþarak Ýþ Yap
Memleketin yararýna olan tedbirleri tespit etmek ve senden
evvel insanlara huzur, güven, doðruluk ve iyilik saðlayagelmiþ þeyleri
devam ettirmek hususunda, alimler ve arifler ile sürekli olarak görüþ
ve danýþ.

13. Toplumdaki Kesimler
Ýyi bil ki, toplumda çeþitli kesimler vardýr. Bunlardan her birinin
saðlýk ve iyiliði diðerlerinin saðlýk ve iyiliðine baðlý olup, bunlardan
hiçbiri diðerinden müstaðni olamaz. Bu kesimlerden biri Allah yolunda
askerlik edenler, diðeri kamu görevlileri, bir baþkasý adaleti
daðýtmakla görevli hakimler, biri vergileri yumuþaklýk ve insafla
toplayacak tahsildarlar, bir baþkasý da cizye ve vergi ödeyen ehli
zimmetle müslümanlar, bir kýsmý ticaret ve zenaat erbabý, bir diðeri
de fakirlik ve ihtiyaç içindeki yoksullardýr. Cenabý Hak bunlardan
her birinin hak, vazife ve yükümlülüklerini bildirmiþtir. Bunlarýn hepsi
ya Allah'ýn Kitab'ýyla, ya da muhterem Peygamberimiz Sallallahu
Aleyhi Vesellem Efendimiz'in sünnetiyle belirlenmiþ ve daima
yürürlükte olan mahfuz bir kanun halinde bizlere tevdi buyurulmuþtur.
Askerler, Allah'ýn izniyle halkýn kaleleri, valilerin þerefi, dinin
izzeti, asayiþin vasýtalarýdýr. Devlet ancak bunlarýn sayesinde ayakta
durabilir. Buna mukabil, devletin desteði olmadýkça da asker ayakta
duramaz. Askerlerimizin düþman karþýsýnda baþarýlý olmalarýnýn
sebebi, kendi yolunda savaþtýklarý için Allah'ýn onlara verdiði güç ve
üstünlüktür. Fakat onlarýn karþýlamak zorunda olduklarý maddi
ihtiyaçlarý vardýr. Bu ihtiyaçlarýný gidermek için de, devlet vergilerinden
olan gelire dayanmaya mecburdurlar. Askerler ile vergiyi ödeyen
sivil halkýn her ikisinin de birbirlerinin iþbirliðine ihtiyaçlarý vardýr.
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Hakimler adaleti daðýtýrlar, memurlar ise kamu hizmetlerini ifa
eder ve vergileri toplarlar. Bunlarýn yanýnda devlet gelirlerine katkýda
bulunan ticaret ve zenaat erbabýnýn vücudu þarttýr. Zira gelirlerinin
kaynaklarýný, ticarethaneleri ve baþkalarýnýn meydana getiremeyeceði
sanat eserleri ile, ancak bunlar temin edecektir. En sonda fakir ve
ihtiyaç sahibi kimselerin teþkil ettiði yoksul kesim geliyor ki, bunlarýn
ayakta tutulmasý bütün diðer kesimlerin üzerinde bir yükümlülüktür.
Bu kesimlerin her birinin, Allah'tan kýsmeti ve haceti miktarýnca
vali üzerinde hakký vardýr. Vali, Allah'ýn kendisini görevlendirdiði bu
yükümlülüðün altýndan, ancak bizzat ve azami ihtimamla ve Allah'tan
yardým ve destek dileði ile birlikte, hafif-aðýr bütün iþlerde nefsini,
doðruluða, sabýra ve tahammüle alýþtýrmakla kalkabilir.

14. Askerler
Askerlerin baþýna öyle birini geçir ki, Allah'a, Resûlüne ve
devlet baþkanýna karþý sence hepsinden daha baðlý ve sadýk, kalbi
hepsinden temiz ve aklý baþýnda olmak itibariyle, hepsinden üstün
bulunsun. Kýzgýnlýk anýnda aðýr davransýn; özürleri sükun ile dinlesin;
zayýflara acýsýn; kuvvetlilerden uzak dursun; öyle öfke ile kalkýp
çaresizlikle oturan takýmýndan olmasýn.
Þerefli bir geçmiþ, güzel bir itibar ve iyi hallere sahip ailelerin
mensuplarý ile, devamlý ve yakýn bir þekilde ilgilen. Þecaat sahibi ve
yüksek meziyet sahibi kimselere iltifat et. Çünkü bunlar, iyilikleri
kendilerinde toplayan, fazilet ve kerem sahibi bir toplulukturlar.
Kendilerini desteklemek için verdiðin þey çok bile olsa, nazarýnda
asla büyümesin. Sana karþý gösterdikleri minnet ifadeleri az bile olsa,
bu da gözüne katiyyen hakir görünmesin.
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Böylece hareket etmen, onlarýn sana karþý sadakat ve
ihlaslarýný, kezâ hüsnü zanda bulunmalarýný gerektirir. Bir de onlara
ait iþlerin büyüðünü görüyorum diye küçüðünü takipten geri durma.
Zira ufak bir lütfundan yararlanabilecekleri yerler olduðu gibi, büyük
lütfundan müstaðni kalmayacaklarý yerler de olur.
Ordunun baþýndakiler arasýnda sence en deðerli o kimseler
olmalý ki, askere iyilikte bulunsun. Ayrýca, hem onlarý hem de geride
kalan ailelerini sýkýntýya düþürmeyecek þekilde, kendi varlýklarýndan
fedakârlýkta bulunsun. Öyle ki bu sayede düþmana karþý savaþýrken,
hepsinin düþüncesi bu görevde birleþebilsin. Valiler için ülkede adaletin
ayakta durmasýndan, bir de halkýn dinine karþý sevgi göstermesinden
daha büyük bir saadet ve huzur vesilesi yoktur. Zira yürekler salim
olmadýkça sevgi gösteremez. Sonra askerin senin hakkýndaki
samimiyet ve baðlýlýðý, ancak kumandanlarýndan memnun olmalarýyla
ve kumandanlarýný aþaðý görüp bir an evvel baþlarýndan çekilmelerini
istememeleriyle mümkündür. Sen kendilerine ümit sahasý aç, övgüye
lâyýk olanlarý sena etmekte ve büyük olaylarda bulunmuþ olanlarýn
baþardýklarý iyi iþleri anarak anlatmakta kusur etme. Zira bunlarýn
kahramanlýklarýný sýk sýk anman, inþallah þecaat erbabý insanlarý
coþturur, (düþmanla) savaþmak istemeyenleri de gayrete getirir. Sonra,
bunlardan her birinin fedakârlýðýný iyice taný. Hem sakýn birinin
hizmetini, baþkasýnýn hizmetiyle bir arada zikretme. Kimseye,
gösterdiði þecaatle nispet kabul etmeyecek deðersiz bir mükâfat
verme. Bir de, mevkiinin küçüklüðü, bir adamýn kýymet ve yararlýlýðýný
küçültmene asla sebep olmasýn. Sonra altýndan kalkamadýðýn
hadiseleri, kestirip atamadýðýn iþleri Allah'a ve Resûlüne gönder. Zira
Cenabý Hak doðru yola gitmesini dilediði bir topluma: "Ey iman
edenler, Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve içinizden olan ulûl emr'e
(emir ve kumanda sahiplerine) itaat edin. Þayet bir þeyde
anlaþamazsanýz, onu, Allah'a ve Peygamber'e gönderin," buyuruyor.
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Allah'a havale edin demek, kitabýndaki muhkemata sarýlmak
demektir. Resûl'e göndermek demek, onun toplayýp birleþtiren ve
tefrikaya meydan vermeyen sünnetine uymak demektir.

15. Adliye ve Hakimler
Halk arasýnda, hüküm vermek için öyle bir kimse seç ki, sence
onlarýn en deðerlisi bulunsun, iþten sýkýlmasýn; görüþmeye gelenlerden
sinirlenerek inada kalkýþmasýn, hatasýnda ýsrar etmesin; hakký gördüðü
an (doðruyu gördüðü anda) döneceði yerde dili tutulup kalmasýn;
hiçbir zaman tamah ettiði bir menfaatin kaybolacaðý gibi bir endiþeye
düþmesin; meseleyi özüne kadar anlamadýkça, hemen hasýl ettiði
kanaati kâfi görmesin. Þüphelerde en çok durur; delillere en ziyade
sarýlýr; hasmýn müracaatýndan en az usanýr; övülme ile þýmarmaz;
heyecanla eðilip, bükülmez olsun. Aslýnda böyle kimseler de pek
nadirdir. Sonra bu zevatýn vereceði hükümleri sýk sýk tahkik et ve
kendilerine zaruretlerini giderecek, halktan ihtiyaçlarýný kesecek kadar
ikramda bulun. Hem, onlara senin yanýnda öyle bir mevki ver ki,
sana yakýn olanlardan hiçbirisi, o mevkiye göz dikemesin ve o zevat
baþkalarýnýn sana gelip de, kendilerine karþý hainlik edemeyeceklerinden emin olsunlar. Bu hususta gayet dikkatli bulunmalýsýn.
Çünkü bu din, kötü adamlarýn elinde esir oldu, onun namýna istenilen
yapýlýyor ve onunla dünya elde edilmeye uðraþýlýyor.

16. Diðer Görevliler
Tayin edeceðin diðer memurlar konusunda da dikkatli ol, çünkü
en çok menfaat düþkünü kimseler, þahsi çýkarlarý için bu görevlere
haristirler. Sakýn þahsi yakýnlýk veya tesir altýnda kalarak hiçbir
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kimseye vazife tevdi etme. Çünkü bencillik ve tarafgirlik, zulüm ve
hýyanete götüren iki sebeptir. Bu iþler için, iyi halleri ile bilinen ailelerden
gelen, iyi yetiþmiþ, tecrübeli, hayâ sahibi, Ýslam'a hizmeti geçmiþ
kimseleri araþtýr. Zira ahlaký en dürüst; namus ve þerefi en saðlam
olanlar, tamahýn cazibesine en az kapýlýr ve iþlerin varacaðý neticeleri
en isabetli þekilde götürürler.
Bunlarýn geçimlerini de geniþ bir surette temin et. Çünkü bu
tutumun, kendilerini iyiliðe sevk etme hususunda kuvvetli bir destek
olacaðý gibi, elleri altýndaki þeylere tenezzül etmekten de o sayede
uzak kalýrlar.
Ayrýca, þayet emirlerine karþý gelir veyahut emaneti
sakatlarlarsa, bu, senin onlara karþý kullanacaðýn bir delil olur.

17. Denetime Önem Ver
Sonra bunlarýn icraatýný da takip et, arkalarý sýra vefa sahibi ve
doðruluktan ayrýlmayan gözcüler gönder. Zira onlarýn iþleri nasýl
gördüklerini böylece gizlice öðrenmen, onlarýn emaneti muhafazalarýna
ve halka güzel bir þekilde muamelelerine sebep olur. Yardýmcýlarýna
karþý da ihtiyatlý bulun. Þayet içlerinden biri elini hýyanete uzatýr ve
gözcülerinin vereceði haberler de onun bu hýyanetini doðrularsa,
þehadetin bu kadarýný kâfi görerek, onun hak ettiði cezayý bedeni
üzerinde uygularsýn. Bu hýyaneti ile topladýðý malý elinden alýr, kendisini
de zillet mevkiine diker; alnýna hýyanet damgasýný vurur, boynuna
suçluluk halkasýný geçirirsin.
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18. Vergi Yönetimi ve Kalkýnma
Sonra vergi tarh ve tahsil iþinin idaresinde de büyük itina göster
ve takip et. Çünkü verginin düzeltilmesi suretiyle vergi yükümlülerinin
saðlýklý ve iyi bir duruma kavuþturulmalarý, diðerlerinin de saðlýklý ve
iyi bir duruma kavuþturulmasý demektir. Zira diðerlerinin iyiliði, ancak
bunlarýn iyi olmalarýna baðlýdýr. Çünkü halkýn hepsi vergi gelirlerine,
dolayýsý ile vergi ödeyenlerin emek, vergi toplamaya harcayacaðýn
himmet ve gayretten fazla olmalý. Zira ödeme gücü ancak ülkenin
kalkýnmasý ile elde edilebilir. Kalkýnmasýz vergi toplamak isteyen
kimse, ülkeyi harabeye çevirir. Halký helak eder, defteri de pek kýsa
zaman içinde dürülüp kapanýr.

19. Zor Durumdakilere Yardým Et
Þayet yüklerinin aðýrlýðýndan, yahut bir âfetten, yahut
yaðmurlarýn, sularýn kýtlýðýndan, veya topraklarýn su altýnda
kalmasýndan, yahut kuraklýk istilasýndan þikayette bulunurlarsa, tesirini
umduðun bütün vasýtalara müracaatla dertlerini hafifletmeye çalýþ.
Bu hususta hiçbir fedakârlýk, katiyyen sana aðýr gelmesin. Zira bu,
öyle bir yatýrýmdýr ki; ülkeni imar, vilayetini güzelleþtirmeye sarf için
o yatýrdýðýn sermayeyi, onlar bir gün sana fazlasý ile iade edeceklerdir.
Üstelik bu sebeple onlarýn övgülerini kazanacak, haklarýnda
gösterdiðin adaletinden dolayý iftihar edebileceksin. Hem sen bu
sermayeyi, fazlasý ile iade edeceklerine güvenerek veriyordun. Zira
kendilerini hoþlukla refaha kavuþturduðun için vermiþ olduklarýnýn
misillerini biriktireceklerine; adalet ve hoþlukla muamelen sebebiyle
de senden emin bulunduklarýna güvenin vardý. Evet, günün birinde
yardýmlarýna dayanacaðýn bir hadise zuhur eder, bakarsýn ki gönül
hoþluðu ile bütün yükü üzerlerine almýþlar, taþýyorlar.
199

20. Kalkýnmayý Esas Al
Kalkýnmýþ ülkeler yük taþýmaya dayanýklýdýr. Yüklediðin
kadarýný götürebilir. Memleketin harap olmasý ise, halkýnýn sefalete
düþmesindendir. Ahaliyi sefil eden sebep de ancak, valilerin servet
toplamaya düþkünlükleri, mevkilerinde uzun müddet kalmayacaklarýný zannetmeleri, bir de geçmiþ ibretlerden yeteri kadar ibret
alamamalarýdýr.

21. Özel Görevliler
Sonra (diðer) memurlarýnýn haline de iyice dikkat et. Ýþlerine
en iyilerini getir, hususiyle tertibatýný, sýrlarýný tevdi edeceðin, yazýlarýný
yazdýracaðýn adamlarý öyle seç ki soyu temiz, ahlaký düzgün olsun.
Gördüðü itibarla þýmarýp baþkalarýnýn yanýnda sana karþý gelmeye
cüret edenlerden olmasýn. Görevlilerinin sana yazdýklarýný getirip
göstermekte, senin tarafýndan verilecek cevaplarý, dosdoðru yazarak
göndermekte ve senin lehine bulduðu bir akdi (muameleleri) saðlam
tutsun, aleyhinde bulunduðunu da çözmek hususunda zaaf
göstermesin. Kendisine yüklenen görevler dolayýsýyla nasýl bir
mevkide olduðundan, asla habersiz bulunmasýn. Zira kendi kýymetini
bilmeyen, baþkasýnýn deðerini hiç bilmez. Sonra bu memurlarýn
seçiminde sadece görünüþlerini inceleyiþin, bir de iyiye yoruþun yeterli
olmamalý. Çünkü insanlar, daima masum tavýrlar takýnarak ve
gayretkeþlik ederek, görünüþlere göre hüküm veren valilerin gözüne
girebilirler. Halbuki böyle bir yaklaþýmýn esasýnda ihlas namýna hiçbir
þey yoktur. Onun için senden evvelki deðerli valilere hizmet etmiþ
kimseleri araþtýrarak, halk arasýnda çok iyi bir nam býrakmýþ,
güvenilirlikleri en ziyade tanýnmýþ olanlarýný seç. Böyle bir hareket,
senin Allah'a ve kendisinden bu valilik görevini aldýðýn kimseye karþý
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ihlasýný gösterir. Bir de iþleri taksim ederek bir kýsmýnýn baþýna bu
memurlardan birini geçir ki, iþ büyük olursa altýnda ezilmesin; çok
olursa toplamasýný bilemeyip de daðýtmasýn. Þayet memurlarýn hatasýný
görür de aldýrmazsan, kendin utanacak ve ayýplanacak bir duruma
düþersin.

22. Ticaret ve Sanayi
Sonra, ticaret ve zenaatla uðraþanlar vardýr ki bunlarýn bir
kýsmý, oturduðu yerde çalýþýr, bir kýsmý þuraya buraya mal götürür;
bir kýsmý da elinin emeði ile geçinir. Bunlarýn hepsine iyi muamele et
ve baþkalarýnca da öyle muamele edilmeleri için öðütlerde bulun.
Çünkü memleket için hayýrlý hizmetlerin sebepleri ve faydalanma
vesileleridirler. Onlar hayýr ve yararý, ülkenin topraðýndaki,
denizindeki, ovalarýndaki, daðlarýndaki uzak ve yakýn yerlerden
getiriyorlar. Bunlar, memleket için barýþ ve güven adamlarýdýr. Ne
kargaþa çýkarmalarýndan korkulur, ne de fesatlarýndan endiþe edilir.
Kendilerinin, gerek senin yanýndaki, gerekse ülkenin diðer
taraflarýndaki iþlerini takip et. Bununla beraber þurasýný da iyi bil ki,
bunlarýn çoðundan aþýrý bir tamahkârlýk ve çirkin bir hýrs ile birlikte,
zaruri ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, alým satýmda da hilekârlýk
olabilir. Bu ise halk için zarar, valiler içinse ayýptýr.

23. Ýhtikâra Mani Ol
Bundan dolayý stokçuluða mani ol. Çünkü Peygamber
Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ihtikârý men buyurdular. Alým, satým
doðru tartýlarla olmalý ve alaný da, sataný da ezmeyecek, mutedil fiyatlar
çerçevesinde yapýlmalýdýr. Herhangi bir kimse senin yasaðýndan
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sonra stokçuluða yanaþýrsa, ifrata varmamak þartýyla, onu hemen
cezalandýr.

24. Fakirler ve Yoksullar
Hele alt kesimdeki, her türlü çareden mahrum fakirler ve
çaresizler ile felaketzedeler, kötürümler hakkýnda Allah'tan korkmalý,
hem de çok korkmalýsýn. Bu kesimde halini söyleyen de var,
söyleyemeyen de. Allah'ýn bunlara ait olmak üzere, korunmasý için
seni görevlendirdiði hakký çok iyi koru. Oradakilere Beytül Mâl'inden
(hazinenden) bir hisse, baþka yerlerde bulunanlara da her memleketin
fakir müslümanlara mahsus gelirinden birer hisse ayýr. Çünkü en
uzaktakilerin de, en yakýndakiler gibi haklarý mevcuttur. Cümlesinin
hakkýný gözetmek ise, sana emanet edilen bir vazifedir.

25. Hiçbir Ýþi Ýhmal Etme
Sakýn azamet (büyüklük), seni onlarla uðraþmaktan
alýkoymasýn. Zira iþlerin mühim olanlarýný iyi gördüðün için
ehemmiyetsizini yüzüstü býrakýrsan, mazur görülemezsin. Bu sebepten,
kendilerini düþünmekten geri durma ve zavallýlara ekþi çehre
gösterme. Yine bunlardan olup da aþaðý görülme veya baþka
kimselerin onlarý hesaba almamalarý yüzünden, iþleri sana kadar
gelemeyenleri araþtýr. Sýrf bunlar için Allah'tan korkan, alçakgönüllü
ve emin bir adam tahsis et ki arada vasýta olsun ve onlarýn iþini sana
bildirsin. Hasýlý öyle çalýþ ki, Allah'ýn huzuruna çýktýðýn zaman
"Gücümün yettiðini sarf ettim" diyebilesin. Halkýn bu kesimi adalet
ve yardýma, baþkalarýndan ziyade muhtaçtýr. Onun için her birinin
hakkýný vermeye son derece itina et.
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26. Yetim ve Yaþlýlar
Sonra yetimlerin ve yaþlý bulunduðu halde, hiçbir çaresi
olmayan kimselerin geçimini de üzerine al. Vakýa bu iþler valiye aðýr
gelir, lakin þunu unutma ki ne kadar hak varsa, hepsi de aðýrdýr.
Bunu Allah yalnýz o kimselere kolaylaþtýrýr ki, halden ziyade âkýbeti
(iþin sonunu) düþünerek, nefsini dayanýklýlýða alýþtýrýr ve kendi
hakkýnda Allah'ýn vaadinin doðruluðundan emin bulunur.

27. Dilek ve Ýhtiyaç Sahipleri
Ýhtiyaç sahipleri için sýrf kendileriyle meþgul olacaðýn bir zaman
ve mekân ayýr ve hepsiyle beraber otur da, seni yaratan Allah'ýn
rýzasýný celbedecek bir tevazu göster. Sonra askerini, yardýmcýlarýný,
muhafýzlarýný, zabýta memurlarýný yanlarýnda bulundurma ki, söylemek
isteyen çekinmeden derdini dökebilsin. Ben Peygamber Sallallahu
Aleyhi Vesellem'den birkaç yerde iþittim, þöyle buyurmuþtu: "Ýçindeki
zayýfýn hakký, serbestçe kuvvetlisinden alýnamayan bir millet, hiçbir
zaman kuvvetlenemez." Bir de bunlarýn münasebet almayan sözlerini
yahut da dertlerini anlatabilmedeki acizliklerini hoþ gör, kendilerine
karþý hýrçýnlýk etme, büyüklük gösterme. Bu yüzden Cenabý Hak
sana Rahmet kanatlarýný açar; taatýna mukabil sana sevabýný ihsan
eder. Hem verdiðini güler yüzle, gönül hoþluðuyla ver, vermediðin
takdirde kabul olunabilecek özürler dile.
Sonra senin iþlerin içinde öyleleri vardýr ki, onlarý bizzat senin
ifa etmen gerekir. Mesela memurlarýn yetersizlik gösterince, taþradaki
görevlilere cevabý sen vereceksin. Halkýn ihtiyaçlarý artýk senin
yardýmcýlarýnýn altýndan kalkamayacaðý dereceyi buldu mu, bunun
icabýna yine sen bakacaksýn. Bir de her günün iþini o gün gör, çünkü
diðer günlerin kendisine mahsus iþi vardýr.
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28. Allah'a Karþý Kulluk Vazifelerini Ýhmal Etme
Her ne kadar, niyet halis olmak ve halkýn selametine hizmet
etmek þartýyla bu çalýþmalarýnýn hepsi Allah içinse de, sen yine
vakitlerinin en hayýrlýsýný, Allah ile arandaki durumlar için nefsine
hasret, Allah rýzasý için eda edeceðin taatýn en baþlýcasý da, Zâtý Ýlâhi'ye
has olan farzlarý yerine getirmekten ibaret olsun. Gecende ve
gündüzünde bedeninden Allah'a ait bulunan kulluk hissesini ayýr ve
seni Cenabý Hak'kýn yüce huzuruna yaklaþtýran bu taatý, vücuduna
her neye mâl olursa olsun, eksiksiz ve gediksiz eda et. Þayet
namazýnda halka imam olmuþsan sakýn ne býktýracak kadar uzun, ne
de bir hayra yaramayacak kadar kýsa kýldýrma. Çünkü halkýn içinde
öyleleri vardýr ki, hastalýk sahibidirler; öyleleri de vardýr ki iþ sahibidir.
Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem beni Yemen'e gönderirken:
"Onlara namazý nasýl kýldýrayým?" demiþtim.
"En zayýflarýnýn namazý gibi kýldýr," ve ayrýca: "Müminlere karþý
çok merhametli ol," buyurmuþlardý.

29. Halktan Uzak ve Saklý Kalma
Buraya kadar söylediklerime ilaveten, bir hususu da asla
unutma: Sakýn halkýndan uzun müddet uzak veya saklý durma. Çünkü
valinin halktan saklanmasý, halkta yanlýþ kanaatler uyandýrma yanýnda,
valinin iþlerine vukufunu da azaltýr. Valilerin perde arkasýnda
oturmalarý, perdenin dýþýnda dönen iþlere muttali olmalarýna mani olur.
Bunun sonucunda onlarýn gözünde hadiselerin büyüðü küçülür, küçüðü
de büyür. Güzeli çirkin, çirkini de güzel olur; hak ile bâtýl karýþýr. Vali
de en nihayet beþerdir. Halkýn kendi nazarýndan gizli kalan iþlerini
nereden bilecek? Halkýn üzerinde niþaneler yok ki ona bakarak
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doðrularý, yalanýn her türlüsünden ayýrmak mümkün olabilsin. Þimdi
sen mutlaka, þu ikiden birisin: Eðer hak yolunda çalýþan, gönlü gani
bir adamsan... Bu takdirde vacip olan her hakký ödemekten, yahut
kerimane bir harekette bulunmaktan çekinip saklanmanýn ne anlamý
var? Eðer böyle deðil de cimriliðe müptela bir adamsan... Zaten bu
durumda halk senin ihlasýndan ümit kestikleri gibi, istemekten de o
kadar çabuk vazgeçecekler ki, o zaman senin ortada görünmemen
neye yarar? Her halükârda, halktan uzak kalmak hoþ bir þey deðildir.
Özellikle, eðer senin görevin halkýn ihtiyaçlarýný ve dileklerini göz
önüne almak ise, halk tarafýndan sana arz edilecek ve çoðu ya bir
zalimden þikayet, ya bir muamelede adalet talebi gibi dileklerin, seni
asla ürkütmemesi gerekir.

30. Yakýnlarýna Dikkat Et
Sonra valinin etrafýnda, seçkin kimseleri ile kendisine pek yakýn
olanlarý vardýr ki, bazen bunlarýn iltimaslarý, haksýzlýklarý ve
muamelelerinde insafsýzlýklarý görülebilir. Sen, bunlarýn zararýný, bu
gibi hallerin sebeplerini ortadan kaldýrmak suretiyle gidermelisin.
Etrafýndakilerden, ileri gelenlerden ve akrabandan hiçbirine katiyyen
toprak (devlet elindeki bütün imkânlardan yararlanma hakký) verme,
ve bunlardan hiçbiri senden cesaret alýp da, müþterek su yahut
müþterek diðer bir iþ tutarak, etrafýndakilere zarar verecek ve zahmeti
baþkalarýna yükletecek surette zâhire biriktirmeye katiyyen tamah
edemesinler. Çünkü bunun kârý, senin deðildir. Fakat onlarýn zararý
ise dünyada ve ahirette sana döner. Sonra, senin yakýnýn olsun veya
olmasýn, herkesi hakký kabul etmeye zorla. Eðer has adamlarýn ve
yakýnlarýndan biri yasalarý çiðnemiþ ise, senin için ne kadar güç olursa
olsun, cezasýný eksiksiz icra et. Bu hususta, sabýr, sebat ve dikkat
göster ve davranýþýn sonunu gözet. Çünkü bunun sonu hayýrdýr.
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Þayet halkta senin zulmettiðin zanný hasýl olmuþsa, kendilerine
özünü bildirerek hakkýndaki zanlarýný deðiþtir. Çünkü böyle yapmakla,
önce kendi nefsini kýrmýþ, sonra idaren altýndaki halka tatlýlýkla
muamele etmiþ, ayrýca kendini mazur göstermiþ olursun. Üstelik onlarý
hak üzerinde daim kýlmaktan ibaret bulunan ana maksadýna da, bu
sayede ulaþmýþ bulunursun.

31. Barýþ ve Güvenlik
Düþmanýn tarafýndan sana teklif olunan sulh (barýþ), rýzayý ilâhiye
muvafýk ise, katiyyen reddetme. Zira barýþta askerine istirahat, sana
endiþeden rahat, ülken için de selamet vardýr. Lakin barýþtan sonra,
düþmanýndan sakýn ve hem de çok sakýn. Öyle ya, belki düþmanýn
seni gafil avlamak için sana yaklaþmak istemiþtir. O sebepten ihtiyata
sarýl, bu hususta asla hüsnü zanna kapýlma.

32. Anlaþmalara Riayet Et
Þayet düþmanla aranýzda bir sözleþme akd etti isen, yahut ona
karþý bir taahhüdün varsa, yapýlan sözleþmeye riayette bulun, ahdini
yerine getir. Verdiðin sözü muhafaza için, icap ederse hayatýný bile
feda et. Çünkü, arzularýnýn birbirinden farklý, düþüncelerinin ayrý
olmasýna raðmen, insanlarýn ilâhi farizalar arasýnda, ahidlere vefa (tam
yerine getirilmesi) kadar üzerinde birleþtikleri bir þey yoktur. Hatta
müþrikler de hýyanetin vahim neticelerini gördükleri için, müslümanlara
karþý ahde vefaya dikkat ediyorlar. Binaenaleyh sakýn verdiðin sözden
dönme; sakýn ahdine hýyanet etme; sakýn düþmanýný aldatma. Zarar
ve mahrumiyete mahkûm, akýlsýz ve cahillerden baþkasý Allah'a karþý
gelmek cüretini gösteremez. Allah Teâlâ, ezeli rahmeti icabý, O'nun
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için yapýlan sözleþmeyi kullarý için, þefkati sayesinde barýnacaklarý
emin bir sýðýnak; bu emin sahada asude kalacaklarý, huzur içinde
ihtiyaçlarýný karþýlayarak onun civarýna koþacaklarý, emin ve manevi
bir makam kýlmýþtýr. Onun için bunda bozgunculuk etmek, hýyanette
bulunmak yahut aldatmak olamaz. Bir de birtakým yorumlara müsait
olacak akidlerde bulunma. Akdedip belgelendirdiðin bir sözleþmeyi
bozmak için de, sakýn sözlerin gizli manalarýndan yararlanmaya
kalkýþma. Allah'ýn ahdi icabý girmiþ olduðun bir iþin darlýðý, haksýz
yere onu geniþletmene katiyyen sebep olmasýn. Zira geniþleyeceðini
ve sonunun iyi olacaðýný umduðun bir darlýða tahammül etmen, senin
için elbette günahýndan çekindiðin, dünya ve ahirette ilâhi cezadan
kurtuluþ imkâný olmadýðýný bildiðin bir hýyanetten daha ehvendir.

33. Kan Dökmekten Kaçýn
Sonra, kandan ve onu haksýz yere dökmekten son derece
sakýn. Çünkü haksýz yere kan dökmek gibi felaket getiren; bunun
kadar mesuliyeti büyük, bunun kadar nimetin zevâlini, devletin
mahvolmasýný hak eden bir þey yoktur. Allah Teâlâ, kýyamet günü
kullarý arasýnda hükmünü verirken, ilk olarak döktükleri kanlardan
baþlayacaktýr. Sakýn haram bir kaný dökerek saltanatýný kuvvetlendirmek sevdasýna kapýlma. Zira bu hareket onu zaafa düþürecek,
daha doðrusu zevâle erdirerek baþka ellere geçirecek sebeplerdendir. Hele taammüden ikâ edeceðin bir katil için, ne Allah'ýn
katýnda ve ne de benim indimde hiçbir özrün olamaz. Çünkü bu
takdirde bedenen hak ettiðin cezanýn (kýsas) icra edilmesi lazýmdýr.
Þayet bir kazaya uðrarsan... Terbiye ederken, kýrbacýn yahut elin
aþýrýlýða giderse (zira zaman olur ki yumruk, yahut biraz fazlasý ölüme
yol açar) sakýn sahip olduðun nüfuza güvenerek, ölenin velilerine
haklarýný vermeyeyim demeye kalkýþma.
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34. Kaçýnacaðýn Hususlar
Bir de, sakýn kendini beðenme. Sakýn nefsinin sana hoþ gelen
cihetlerine güvenme. Sakýn yüzüne karþý övülmeyi isteme. Zira, iyilerin
ne kadar iyiliði varsa, hepsini mahvetmek için þeytanýn elindeki
fýrsatlarýn en saðlamý budur... Sonra sakýn halkýna yaptýðýn iyilikleri,
onlarýn baþýna kakma; yahut yaptýðýn iþleri mübalaðalý gösterme; yahut
kendilerine verdiðin sözden dönme. Çünkü baþa kakma, iyiliði bitirir;
mübalaða hakikati söndürür; sözden dönme ise Allah Teâlâ'nýn da,
halkýn da nefretini celb eder. Cenabý Hak Kur'aný Kerim'de: "Böylece,
sizin yapmadýðýnýzý söylemeniz Allah indinde ne kadar menfur bir
harekettir" buyuruyor. Sakýn açýklýk kazanmayan iþlerde inat etme.
Sakýn, açýklýk kesbettiði zamanda da gevþeklik gösterme. Sonra
iþlerin her birini yerli yerine koy, iþlerinin her birini zamanýnda ifa et.
Herkesin üzerinde birlik halinde olduðu noktalarda kendini
kayýrmaktan çekin. Görevlendirdiðin kimselerin açýða çýkmýþ
kötülüklerine karþý, senden beklenen hareketten habersizmiþ gibi
davranma. Aksi takdirde, baþkasýnýn yerine sen cezaya maruz kalýrsýn.
Az zaman sonra iþlerin üzerindeki perdeler, gözlerin önünde açýlýr ve
mazlumun hakký, senden alýnýr.

35. Dikkat Edeceðin Diðer Hususlar
Hiddetine, gazabýna (öfkene), eline ve diline hâkim ol. Bunlarýn
hepsinden korunabilmek için de badirelerden geri durup þiddetini
tehir et ki, öfken geçsin de iradene sahip olabilesin. Þunu da iyi bil
ki; bir gün seni Yaratan'a döneceðini, O'na hesap vereceðini, çok
açýk ve iyi bir þekilde hatýrlatmadýkça, nefsine hâkim olmak imkânýný
katiyyen bulamazsýn.
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Þimdi senin üzerine gerekli olan, senden evvelkilerin sana ulaþan
adil hükmünü, yahut isabetli olan tutumlarýný, yahut Peygamber
Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz'den gelmiþ bir haberi, yahut
Kitabullah'daki bir farizayý hatýrda tutarak, bu gibi meselelerde bizden
gördüðün hareket tarzýna uyabilmen ve þu emirnamemde bildirdiðim
ve ileride nefsinin arzularýna kapýlmaný mazur göstermemekliðin için
elimde sana karþý saðlam bir hüccet bildiðim, hükümleri tatbike
çalýþmandýr.

36. En Son Dilek ve Dua
Artýk Cenabý Hak'kýn geniþ rahmetinden ve bütün istekleri
kuþatmýþ olan azamet ve kudretinden dilerim ki, rýzayý ilâhisi vechiyle
kullarý arasýnda güzel bir övgü ve ülkeler içerisinde en iyi eserler
kurabilmek için, gücümüzün yettiði kadar çalýþmaya seni de, beni de
muvaffak kýlsýn. Hakkýmýzdaki nimetini tamamlasýn ve bize olan
ikramlarýný kat kat artýrýp sana da, bana da saadetle ve þehadetle
can vermeyi muvaffak ve kolay eylesin. Bizim dua ve niyazýmýz
Allah'adýr. Salâtü selâm, Allah'ýn Resûlüne ve onun iyi ve tertemiz
Âl'i üzerine olsun.
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13. KAPINDAN AYIRMA
Kulunun dileði senden efendim
Lûtfeyle kapýndan ayýrma beni
Benliðimi kaldýr benden efendim
Lûtfeyle kapýndan ayýrma beni
Kimseler derdimi bilemez benim
Gözümün yaþýný silemez benim
Sensiz gamlý gönlüm gülemez benim
Lûtfeyle kapýndan ayýrma beni
Bu cismimin câný sensin efendim
Gönlümün sultaný sensin efendim
Derdimin dermaný sensin efendim
Lûtfeyle kapýndan ayýrma beni
Derdi aþk görünse kimden efendim
Benliðin uçurur elden efendim
Yoluna kul olur dîlden efendim
Lûtfeyle kapýndan ayýrma beni
Câmý aþký Þems'e sundun ezelden
Benliðim daðýttý yýktý temelden
Sensiz geçen ömrün farký yok selden
Lûtfeyle kapýndan ayýrma beni.
Þemsî
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14. BÝR ÝNSAN KAZANMAK

Ýlâhi daveti bütün insanlýða benimsetme aþký, Resûlü Kibriyâ
Efendimize derin bir heyecan veriyordu. Gönüllerini bu davete
kapayanlara acýyarak, üzülerek bakýyordu. Bunlar bilmiyorlar;
bilmedikleri için böyle davranýyorlar. Ben onlara bilmedikleri gerçeði
anlatmalýyým, diye düþünüyor ve kendini tüketircesine gayret ediyordu.

Âmâ Geldi Diye
Bir gün çok garip bir þey oldu. Efendimiz Mekke'nin ileri gelen
kâfirlerinden birkaçýyla oturmuþ, konuþuyordu. Onlara Ýslamiyet'in
güzelliðini anlatýyor, müslüman olmanýn ne büyük bahtiyarlýk olduðunu
söylüyordu. Adamlar ayak direyince, konuyu bir baþka açýdan ele
alýyor; onlarýn katýlaþmýþ kalplerini yumuþatmaya çalýþýyordu.
Derken içeriye Abdullah Ýbni Ümmi Mektûm girdi. Gözleri
görmüyordu Abdullah'ýn. Bu sebeple de Fahri Kâinat'ýn nasýl bir ruh
hâleti içinde olduðunu fark etmiyordu. Bu adamlarý kazanýrsa, onlarýn
bir iþaretine bakan yüzlerce insanýn kurtuluþa ereceði ümidi içinde
olduðunu bilemiyordu. Yeni nazil olan ilâhi buyruklarý öðrenme
arzusuyla:
– Yâ Resûlallah! Allah'ýn sana öðrettiklerinden bana da öðret,
diye seslendi.
Abdullah'ýn böyle seslenmesini yersiz bulan Fahri Cihan
Efendimizin caný sýkýldý. Piþmiþ aþa soðuk su kattýðý düþüncesiyle,
ona dönüp bakmadý bile. Zira onun ümit dolu gönlü, bu kaþarlanmýþ
kâfirleri kazanma heyecanýyla yanýyordu.
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Abdullah, sözlerini Nebiyyi Ekrem'e duyuramadýðýný hesap
ederek ayný sözleri bir daha, bir daha söyledi. Efendimizin iyice caný
sýkýldý ve mübarek yüzünü ekþitip öte yana döndü.
Rahmet Peygamberi'nin bu tutumu, Abese suresinin nazil
olmasýna sebep oldu. Sure þöyle baþlýyordu:
"Âmâ kendisine geldi diye yüzünü ekþitip çevirdi.
Resûlüm! Onun hâlini sana kim bildirdi?
Belki o senden öðrendikleriyle temizlenecek, yahut öðüt
alacak, bu öðüt kendisine fayda verecekti..."
Ayetler, kazanýlmýþ bir gönlü, nasýl olsa bizdendir düþüncesiyle
ihmal ettiði için Allah Resûlü'nü kýnýyordu. Kâfirleri Ýslam'a davet
uðrunda Rabbinden azar iþiten Resûlu Ekrem yanýna Abdullah Ýbni
Ümmi Mektûm'un her geliþinde:
– Ey hakkýnda Rabbimin bana ayet indirdiði zât, merhaba!
diye onu yanýna çaðýrýr, iltifat eder ve ridâsýný altýna yayardý.

Kendini mi Mahvedeceksin?
Fahri Cihan'ýn davet aþký, Ýslam'ý sevdirip benimsetme arzusu,
iþte böylesine alev alevdi. Rahmet Güneþi'nin engin gönlü, herkesin
doðru yolu bulmasýný, cennete ulaþmasýný, ebedi azaptan kurtulmasýný
istiyordu. Bunu öylesine istiyor, kendini iþine öylesine kaptýrýyor,
Ýslam'a karþý tavýr almasýnlar diye öylesine gayret sarf ediyordu ki,
Allahu Teâlâ onu:
"Onlar iman etmeyecek diye kendini mi helak edeceksin?"
diye uyardý (Þuarâ suresi, 26:3).
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Bu ilahi ihtar ona, ancak ezelde bahtiyar diye yazýlanlarýn doðru
yolu bulacaðýný, bahtsýzlýðý seçenlerin kurtulamayacaðýný hatýrlattý. Eðer
herkesin müslüman olmasý gerekseydi, gökten indirilecek bir mucize
ile bunun kolayca temin edileceðini ve o zaman herkesin ister istemez
hidayete ereceðini bildirdi. Demek ki kâinatýn sahibi, bunun böyle
olmasýný istiyordu. Neden böyle olmasý gerektiðini de sadece o
biliyordu.
Ne var ki, Cenabý Hak'kýn sonsuz rahmet ve þefkatinin aynasý
olan, bu sebeple de kendisine: "Biz seni âlemlere rahmet olarak
gönderdik" buyurulan Habîbi Kibrîyâ'nýn, herkesi kurtarma aþkýyla
içi yanýyordu. Önce kendi yakýnlarýný, kendi kavmini kazanmak, sonra
da ötelere, daha ötelere giderek bütün insanlarý kurtarmak istiyordu.
Ýlâhi davet karþýsýnda kendi kabilesinin ayak dirediðini görünce onlara
kýzdýðý oluyor ve:
– Kureyþ ne sanýyor? Allah'a yemin ederim ki, tek baþýma
da kalsam ya bu dini yayacaðým veya bu uðurda öleceðim, diyordu.
Fahri Cihan bir savaþtan dönüyordu. Mescitte iki rekât namaz
kýldýktan sonra sevgili kýzý Hz. Fatma'nýn evine uðradý. Her zaman
böyle yapardý. Önce kýzýný görüp kucaklar, sonra hanýmlarýnýn yanýna
giderdi. Hz. Fatma babasýnýn yüzünü, gözünü öperek aðlamaya
baþladý.
– Niçin aðlýyorsun, yavrum? diye sordu Resûlü Kibriyâ.
Hz. Fatma:
– Babacýðým, gül rengin solmuþ, elbisen eskimiþ, deyince Þâhý
Enbiyâ Efendimiz þunlarý söyledi:
"Aðlama, Fatma! Allahu Teâlâ senin babana bir görev verdi.
Ýsteseler de istemeseler de, yeryüzünde insanýn yaþadýðý her yere bu
din girip yayýlacaktýr.
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Benim vazifem de bunu saðlamaktýr."
Resûlü Ekrem Efendimizi baþarýya götüren, Allah'ýn yardýmýyla
birlikte, bütün cihaný kucaklayan bu azmi ve gayretiydi. Buyurduðu
aynen gerçekleþti. Güneþin doðup battýðý her yere Ýslamiyet girdi.
Her yerde müslümanlar muzaffer, küfür zelil ve hakir oldu.

Bir Kiþi Ýçin
Hayber'in kuþatýldýðý günlerdeydi. Efendimiz Ashabýna, ertesi
gün sancak-ý þerifi Allah ve Resûlü'nü seven, onlar tarafýndan da
sevilen birine vereceðini ve fethin onun eliyle gerçekleþeceðini
söyleyince, müslümanlar çok heyecanlandýlar. Bu bahtiyarýn kim
olduðunu düþünmekten gözlerine uyku girmedi. Seyyidi Kâinât
Efendimiz ertesi sabah sancaðý Hz. Ali'ye teslim ederken ona Ýslam
davetinin ruhunu þu sözlerle özetledi:
"Ali! Hiç acele etme. Oraya varýnca önce onlarý Ýslam'a davet
et ve Allah'ýn buyruklarýný kendilerine bildir.
Ali! Senin bu davet ve irþadýnla tek bir kiþinin müslüman olmasý,
senin için dünya servetine bedeldir."
Evet, Ýslam davetinin ruhu, iþte bu son cümlede yatmaktadýr:
Bir insan kazanmak...
* * *
Bir yahudi çocuðu Serveri Kâinat Efendimize hizmet ederdi.
Çocukcaðýz bir gün hastalandý. Efendimiz kalkýp onu ziyarete gitti.
Baþ ucuna oturdu ve:
– Müslüman ol, yavrum! dedi.
Çocuk yanýnda duran babasýnýn gözlerine baktý. Babasý:
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– Muhammed'in arzusunu yerine getir, deyince çocuk
müslüman oldu.
Gönlü herkese þefkatle dolu olan Efendimiz:
– Onu ateþten kurtaran Allah'a hamd olsun, diyerek oradan
sevinçle ayrýldý.
* * *
Bu hadisler ve hadiseler bize, her müslümanýn yeryüzünde
Allah'ýn halifesi ve Resûlü Zîþân'ýn mirasçýsý olduðunu hatýrlatýyor. Her
birimiz bir kiþi kazanma ümidiyle yola çýkmalýyýz. Bizim elimizle
hidayete erecek o meçhul þahsýn veya þahýslarýn kim olduðunu
bilemediðimiz için de, ilâhi davetin her muhatabýna ümitle, sevgiyle,
þefkatle yaklaþmalýyýz. Týpký Efendimizin takip ettiði davet siyasetine
uygun olarak, önce kendi yakýnlarýmýzdan, kendi milletimizden,
konuþup anlaþabildiðimiz insanlardan baþlayarak yürümeliyiz.
Ümidimizi asla kaybetmeden.
Biri Maûne'de þehit olan Ashabý Kirâm'dan Hakem b.
Keysân'ýn müslüman oluþu ne kadar ibretlidir. Hicretin on yedinci
ayýnda bir Kureyþ kervanýný ele geçiren müslümanlar, bu arada
Hakem b. Keysân'ý esir etmiþlerdi. Esiri önce öldürmek istediler.
Sonra vazgeçip onu Hz. Peygamber'in huzuruna getirdiler. Efendimiz,
Hakem'i Ýslam'a davet etti. Fakat o kabul etmedi. Efendimiz her
zaman olduðu gibi ümitliydi. Onu bir daha, bir daha davet etti.
Hakem'in oralý olmadýðýný gören Hz. Ömer, dayanamadý.
– Bununla ne diye konuþuyorsun, yâ Resûlallah! Býrak da
þunun kellesini uçurayým, diye celallendi. Rahmet Güneþi buna izin
vermedi. Sonunda Hakem b. Keysân müslüman oldu ve Ýslam'a güzel
hizmetler etti. Hakem'in Bîri Maûne'de þehit düþmesinden sonra Hz.
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Ömer bu olayý anlatýr, onu metheder ve vaktiyle söylediklerine piþman
olduðunu ifade ederdi.
Aziz kardeþler! Bize yakýþan, "Ya Ýlâhi, rahmetinden kimseler
dûr (uzak) olmasýn!" düþüncesiyle, herkese hoþça bakmaktýr. Kim
bilir, beðenmediðimiz niceleri, ne mükemmel bir kul olacak, Allah'ýn
dinine ne güzel hizmetler edecek, bizi de kendine imrendirip hayran
býrakacaktýr.
Öyleyse; ömrümüzün geri kalan sayýlý günlerini, hep bir insan
kazanma heyecanýyla deðerlendirelim...

[Motif, s. 216]
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15. PADÝÞAH MÝHMAN OLMAZ

1.

Vasýl olmaz kimse Hak'ka cümleden dûr olmadan
Kenz açýlmaz bir gönülde, ta ki pür nur olmadan

2.

Sür çýkar aðyarý dilden ta tecelli ede Hak
Padiþah konmaz saraya, hane mamur olmadan

3.

Mestolan mestane gelmiþ ta ezelden ta ebed
Ýçtiler aþkýn þarabýn abý engür olmadan

4.

"Ölmeden evvel ölünüz" sýrrýna mazhar olan
Haþrý neþri gördü burda, nefhayý sur olmadan

5.

Hak cemali Kâbesin kýldýlar âþýklar tavaf
Yerde Kâbe, gökyüzünde Beyti Mamur olmadan

6.

Arif olanýn kelamý gayriden gelmez amma
Pes "Enel Hak" nice desün kiþi Mansur olmadan

7.

Bir muhal sevdaya düþmüþ gün, gece Þem'i daim
Hak'ka vasýl olmak ister halka menfur olmadan.
Þem'i
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Kelime Açýklamalarý:
1. Cümleden dûr: Her þeyden uzak.
Kenz: Hazine.
Pür nur: Salt ýþýk.
2. Aðyar: Yabancýlar.
3. Abý engür: Üzüm suyu.
5. Beyti Mamur: Kâbe'nin yedinci kat gökteki prototipi. Kâbe, bu
Beyt'in (ev) yeryüzündeki izdüþümü olarak düþünülür.
6. Kelâm: Söz.
Pes: Ýmdi.
Enel Hak: Ben Hak'kým.
Mansur: Hallacý Mansur.
7. Muhal: Olmayacak, imkânsýz.
Menfur: Nefret edilen.
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16. TEFVÝZNAME

1. Hak þerleri hayr eyler
Zannetme ki gayr eyler
Arif aný seyr eyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

5. Bil kâdîyi hâcatý
Kýl Ana münâcatý
Terk eyle muradatý
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

2. Sen Hak'ka tevekkül kýl
Teslim olup rahat bul
Her iþine razý ol
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

6. Bir iþi murad etme
Olduysa inad etme
Hak'tandýr o, reddetme
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

3. Gönlün Ana berk eyle
Takdirini derk eyle
Tedbirini terk eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

7. Hak'kýn olunca iþler
Boþtur gam u teþviþler
Ol hikmetini iþler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

4. Hallâk-ý rahim oldur
Rezzâk-ý kerim oldur
Faali hakim oldur
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

8. Hep iþleri fâyýkdýr
Birbirine lâyýkdýr
Neylerse muvafýktýr
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.
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9.

Dildem gamý dûr eyle
Rabbýnla huzûr eyle
Tefvizi umûr eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

13. Mümin iþi reng olmaz
Âkil huyu ceng olmaz
Ârif dili teng olmaz
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

10. Sen adli zulüm sanma
Teslim ol od'a yanma
Sabret sakýn usanma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

14. Hoþ sabrý cemîlimdir.
Takdir kefilimdir
Allah vekilimdir
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

11. Deme þu niçin þöyle
Yerindedir o öyle
Bak sonunu seyr eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

15. Her dilde Anýn adý
Her canda Anýn yâdý
Her kuladýr imdadý
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

12. Hiç kimseye hor bakma
Ýncitme, gönül yýkma
Sen nefsine yan çýkma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

16. Nâçâr kalacak yerde
Nâgâh açar ol perde
Derman eder her derde
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.
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17. Her kuluna her anda
Geh kahr ü geh ihsanda
Her anda o bir þanda
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

21. Geh sâde vü geh rengin
Geh tabýn eder sengin
Geh hürrem ü geh gamgin
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

18. Gel Muti ve geh Mâni
Geh Dârr ü gehi Nâfi
Geh Hâfýd u geh Râfi
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

22. Az ye, az uyu, az iç
Ten mezbelesinden geç
Dil gülþenine gel göç
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

19. Geh abdin eder ârif
Geh eymen ü geh hâif
Her kalbi odur sârif
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

23. Sen halk ile yorulma
Nefsinle dahi kalma
Kalbinden ýrak olma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

20. Geh kalbini boþ eyler
Geh hulkunu hoþ eyler
Geh aþkýna duþ eyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

24. Geçmiþle geri kalma
Müstakbele hem dalma
Hâl ile dahi olma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.
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25. Her dem Aný zikr eyle
Zirekliði koy þöyle
Hayraný Hak ol, söyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

29. Her söyleyeni dinle
Ol söyleteni anla
Hem eyle kabul canla
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

26. Gel hayrete dal bir yol
Kendini unut Aný bul
Ko gafleti, hâzýr ol
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

30. Bil elsinei halký
Aklâmý Hak, ey Hak'ký
Öðren edeb ü hûlku
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

27. Her sözde nasihat var
Her nesnede ziynet var
Her iþte ganimet var
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

31. Vallâhi güzel etmiþ
Billâhi güzel etmiþ
Tallâhi güzel etmiþ
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

28. Hep remzü iþârettir
Hep gamzý beþarettir
Hep ayný inâyettir
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.
Erzurum'lu Ýbrahim Hakký Hazretleri
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Kelime Açýklamalarý:
3.
4.

5.

7.
8.
9.
10.
13.

14.
15.

16.
17.

Berk: Güçlü.
Derketmek: Anlamak.
Hallaký Rahim: Acýyan, yaratýcý.
Rezzaký Kerim: Cömert, rýzýklandýrýcý.
Faali Hakim: Hikmetler iþleyen.
Kadiyi hacat: Herkesin hacetlerini, ihtiyaçlarýný yerine getiren
(Allah).
Münâcât: Yakarýþ.
Muradat: Muradlar, istekler.
Teþviþ: Kargaþa.
Hikmet: Ýrfan, bilgelik, derin anlamlý iþler.
Faik, fayýk: Üstün.
Dûr: Uzak.
Tefvizi umur: Her þeyi Allah'a havale etmek.
Adl: Adalet.
Od: Ateþ.
Renk: Hileli.
Cenk: Savaþ.
Tenk: Sýkýntý.
Akil:Akýllý.
Dil: Gönül.
Cemil: Güzel.
Dil: Gönül.
Ad: Özlem.
Yad: Anýþ.
Naçar: Çaresiz.
Nagah: Ansýzýn, birden.
Kahýr: Zorluk.
Ýhsan: Baðýþ.
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18. Muti: Veren, uyan.
Mani: Engelleyen
Darr: Zarar veren.
Nafi: Yarar veren.
Hafýd: Alçaltan.
Rafi: Yükselten. (Hepsi de Esmaül Hüsna'dandýr.)
19. Abd: Ýbadet eden, kul.
Eymen: Hayýrlý.
Haif: Zalim.
Sarif: Arýtan, tasarruf eden.
20. Hûlk: Yaradýlýþ.
Duþetmek: Uðratmak, müptelâ etmek.
21. Rengin: Renkli.
Tabýn eder sengin: Kalbini taþ eder.
Hürrem: Sevinçli.
Gamgin: Kederli.
22. Mezbele: Çöplük.
Dil gülþeni: Gönlün gül bahçesi.
24. Müstakbel: Gelecek.
25. Zireklik: Kurnazlýk.
26. Hayret: Þaþkýnlýk, hayranlýk.
Hâzýr: Uyanýk.
27. Ziynet: Süs.
Ganimet: Bolluk, yarar, kazanç.
28. Remz: Sembol, simge.
Gamz: Görüntü, iþaret.
Beþaret: Müjde.
Ayný inayet: Ýyilik pýnarý (gözü.)
30. Elsinei halk: Yaratýklarýn dilleri.
Aklâm: Deyiþlerini.
Edeb ü hulk: Edep ve ahlâk.
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