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Ali Rıza Demircan

Cuma Mesajları
Haklar • Hürriyetler • Vazifeler

HAKLAR
Günümüzde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden bahsedilmektedir. Oysa Kuran, "Haklar" beyannamesini gündeme getirmiştir.
Onun için Kuran, Allah hakkını da gündeme getirmekte ve onun ardından insan haklarını ele almaktadır. En'am Suresi'nin 151-152.
ayetlerinde hakların bir kısmı açıklanmaktadır.
Allah hakkı
İnsanın yaradanını tanıması, O'na iman etmesi, O'nu birlemesi, O'na eş koşmaması Allah'ın hakkıdır. Başka bir ifadeyle Allah'a kulluk
etmek, yani tapınmak O'nun hakkıdır (En'am 151).
Ana-baba hakkı
Ana-babaya iyilik etmek, onlara üf bile dememek, onları itmemek, onlara tatlı söz söylemek, onlara tevazu kanatlarını germek, onlar
için Allah'a dua etmek (İsra, 23-24) onların hakkıdır. (En'am 151).
Çocuk hakkı
Anne karnında yaratılmış olan insan yavrusuna kıymayıp dünyaya getirmek, onu iyi bir şekilde yetiştirmek onun hakkıdır.
Toplumun hakkı
Kötülüklerin gizli ve aşikârına yaklaşmayıp, toplumun ahlakını, değerlerini canlı tutmak onun hakkıdır (En'am 151).
Hayat hakkı
En'am 151'de, İsra 33'te ve Furkan 68'de Yüce Allah insana, hayvana ve ağaca haksız yere kıyılamayacağını emretmektedir. Böylece
Kuran hayat hakkını genişletip, hayvan ve bitki âlemini de içine almaktadır.
Yetim hakkı
Yetimin malına yaklaşılmama gereğini vurgulayarak/emrederek Yüce Allah, Kuran'ın haklar sistemini genişletmiştir (En'am 152).
Tüketici hakkı
"Ölçü ve tartıyı adaletle yapınız" (En'am, 152) diye emrederek tüketici haklarını korumaktadır.
Hukukun hakkı
"Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olunuz" (En'am, 152) diye buyururken, düşmana bile adil davranılmasını
(Maide, 8); kendiniz, ana-babanız, akrabanız, zengin, fakir bile olsa şahitliği Allah adına yaparak adaletin bayrağını ayakta tutun
emrini verirken (Nisa, 135) hukuk hakkının nedenli önemli olduğunu göstermektedir.
İnsanın hakkı
"Herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz" (En'am, 152) buyururken, insana dini bakımdan yük yüklerken Yüce Allah, insanın
gücünü dikkate almayı insan hakkının bir gereği saymaktadır.
Öğrenim hakkı
Kuran'ın ilk inen ayetlerinden biri "oku" emridir. Okumak insanın gelişimini, değişimini, yenilenmesini temin eden bir faaliyet olduğuna
göre, insana bunu temin etmek onun hakkı olmaktadır. Bu hakkı Bakara Suresi'nin 31. ayetine göre Yüce Allah yerine getirmiş,
yarattığı Hz. Adem'i öğrenime tabi tutmuştur. Bu da bize şunu ifade etmektedir: Doğan çocuğun öğrenme hakkı vardır. Bu hakla
beraber bu dünyaya gelmektedir. Hayat hakkının ardından öğrenim hakkı herhangi bir nedenle engellenemez.
Emeğin hakkı
Asırlar önce Kuran, "İnsan için kendi emeğinden başka bir şey yoktur" (Necm, 39) demiştir. Karşılığı verilmeyen emek ıstıraba
dönüşür, giderek zulüm halini alır. Bir bireyin beyin emeği, bir de kas emeği vardır. Her iki emeğin hakkı ödenmeli ve bu emekler
doğru yolda kullanılmalıdır.
Fakirin hakkı
Çeşitli biyolojik ve sosyolojik nedenlerle insanlar fakir düşebilirler. Fakir düşenlerin elinden tutup kaldırmak, fakirliğin toplumu
kirletmesine engel olmak, zenginlerin üzerine bir hak olarak yüklenmektedir. Ayet şöyledir: "Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir
hak vardır" (Zariyat, 19; Mearic, 24-25). Fakirlerin elinden tutup kaldırmak bir tercih değil, bir zorunluluktur.
İnsanlara doğruyu söylemek onların hakkıdır
Bakara Suresi'nin 83. ayetinde şu ifade yer almaktadır: "İnsanlara doğruyu söyleyiniz." Bu bütün insanların üzerine olan bir
yükümlülüktür.
Zulme uğrayanın hakkını arama hakkı
Yüce Allah, Nisa Suresi'nin 148. ayetinde şöyle buyurmaktadır: "Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez, ancak zulme uğrayan
müstesnadır." Böylece zulme uğrayan kişi hakkını arayacak, zulme uğradığını duyuracaktır. Mücadele Suresi'nin 1. ayetinden anlıyoruz
ki Yüce Allah, kadına kendi hakkını arama imkânını tanımaktadır. Kuran kadına ekonomik bakımdan miras hakkı tanımıştır (Nisa, 7,
11-12, 32).
Örgütlenme hakkı
Yüce Allah, Maide Suresi'nin 2. ayetinde, insanlara iyilik ve ruh olgunluğu üzerinde örgütlenmeyi emretmektedir. Günah ve düşmanlık
üzerine örgütlenilemeyeceğini de hükme bağlamaktadır.
Mülkiyet hakkı
Kuran, ferdin ve toplumun mülkiyet hakkını tanımakta ve bu hakkın korunmasını emretmektedir (Bakara, 188; Nisa, 29; Maide, 38).
Kısaca diyebiliriz ki, Kuran asırlar önce modern toplumun temellerini atarke bu temellerin "haklar" üzerinde oturmasını da
öngörmüştür. Yüce Allah, En'am 151-152. ayetlerinde haklar konusunda akıl ve düşünceyi devreye sokmayı da emretmektedir.
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Önsöz

Alemlerin Rabbi olan Allah’a Hamd ederim. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e
Salât ve Selâm ederim.
Süleymaniye Camii İmam Hatibi olduğum dönemde (1970-1982) hazırlayıp
sunduğum hutbelerimi ‘İslam Nizamı’ adıyla üç cilt halinde yayınlamıştım.
10’un üzerinde baskı yapan hutbelerimin devamı arzulanıyordu...
Kitap halinde yayınlanan bu hutbeler 1997-1999 yılları arasında Akit
neşredildikten
sonra
yeniden
hutbe
formunda
yazmaya
Gazetesi’nde
başladım.

1999-2002 yılları arasında Akit ve Vakit gazetelerinde yayınlanan ve
bir kısmı Perpa Camii’nde sunulan bu yeni hutbelerimi Cuma Mesajları
adıyla iki cilt olarak bir arada yayınlıyorum. Cuma Mesajları, İslâm
Nizamı’nın 4. ve 5. ciltleri olarak da kabul edilebilir.

Bu vesile
istiyorum.
a)

ile

‘Cuma

Mesajları’mızla

ilgili

bazı

bilgiler

sunmak

Cami içinde kültürel inkılâb olmadıkça duyarlı Müslümanların
kültürel, siyasî ve iktisadî alanlarda atılım yapmaları güçtür. Bu
sebeple her düzeyli Müslüman’ın bilmesi gereken konuları Cuma
formu
ile
yazmaya
çalıştım.
İnsanımızı
Hutbeleri/Mesajları
aydınlatırken geleceğe dönük olarak Cami içi inkılâba da malzeme
hazırlamak istedim.

b) Hutbeler/Mesajlar düzeylidir. Önemli bir bölümü insan hakları ve
hürriyetleri ile ilgili olup ilmî tebliğ niteliklidir.
c) Rahat okunabilmeleri için sık sık ara başlıklar kullandım.

d) Ayet meâllerini, bazı müdahalelerle birlikte Muhammed Esed’in Kur’ân
aldım.
Hadislerin
tercümeleri
ise
tarafımızdan
Mesajı’ndan
yapılmıştır.
e)

Bazı hutbelerin/mesajların
giriş bölümlerinde
basit de olsa
görülebilir.
Bu
durum,
değişik
zamanlarda
benzerlikler
yazılmalarından kaynaklanmaktadır. Ancak farklı nükteler içerdikleri
de bir gerçektir.

f) Arapça menşeli kelimelerin yazılışları bizim için de bir problem
oluşturmuştur. Ancak, Kur’ân, İslâm, Cihad, Resûlüllah, gibi temel
kavramlarda yazılış birliğini sağlamaya çalıştık.
g) Kadınlarımızın cemaat namazlarına katılımı, özel halleri ve gayr-ı
evlilikleriyle
ilgili
ilmî
çalışmamı
da
ileride
müslimlerle

yayınlanacak konferanslarıma örnek olmak üzere
genel başlığı altında kitabın sonuna koydum.

Cuma

Konferansları

Okunma ve dinlenme yoluyla faydalar sağlamasını dilediğim çalışmalarımı
Ahîret yatırımım olarak kabul buyurmasını Mevlâ’mızdan niyaz ediyorum...
Ali Rıza Demircan
13.11.2002
8 Ramazan 1423
Son baskı vesilesiyle...

Elinizdeki ilaveli baskıyı yapmaya başarılı kılan Allah’a hamd ederim.
Muhtaç olduğumuz örnekleri sunan şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salât
ve selam ederim.
Bu baskıya yirmi kadar mesaj ilave edildi. Böylece mesajların sayısı
yüz kırkı buldu.
Mesajlarımız incelendiğinde
yazıldığı görülecektir.

bir çok

konunun tarafımızdan

incelenerek

Bütün başarılar Allah’tandır ve övgüler de O’nadır.
Rabbimden mesajlarımızı çok çok uzun ömürlü kılmasını diliyorum.
Ali Rıza Demircan
10 Nisan 2008
03 R.Âhir 1429

Kurân’a Göre İnsanın Tanımı

Bütün ilmî çalışmalar, tüm siyasî faaliyetler, çeşitlenerek artmakta
olan üretimler ve çok yönlü sosyal hizmetler, insanın mutluluğunu
amaçlamaktadır.
İnsan hakları ve özgürlüklerini içeren, ulusal ve milletlerarası
düzeyde onaylı, siyasî ve hukuki metinler de insan düşüncesi ve
tecrübesinin gelişmiş ürünleri olarak aynı amaçla yürürlüktedir.

Böyle olmakla beraber insan mutlu edilemiyor. Kişiler arası tecavüzler,
bölgesel çatışmalar, milletlerarası savaşlar devam ediyor. Zulümlere
zayıf
fertler
ve
topluluklar
eziliyor, kanı
gerekçeler üretilip,
emilircesine sömürülüyor.

Bütün bu olumsuzlukların ana sebebi, Allah’a ve ölümle başlayacak
hayatına,
ilâhî
sorgulamaya;
Cennet’e
ve
Cehennem’e
iman
ahiret
yoksunluğudur veya inanç zaafıdır. Bu ana sebebe bağlı olarak da insanın
tarafından
tanınamayışıdır.
Tanınamayan
insan
nasıl
mutlu
insan
edilebilir?
İnsanın, insan tarafından tanınabilmesinin tek yolu, onu yaradan
bildirilerine
başvurmaktır.
Bir
diğer
ifadeyle,
ilâhî
Allah’ın
orijinalitesini koruyan son kutsal kitap Kur’ân-ı Kerim’in açıklamalarını
öğrenmektir. O halde (İnsan nedir?) sualini soralım, cevabını da
Kur’ân’dan almaya çalışalım.
İnsan nedir?

İnsan; Allah’a ibadet amacıyla halk edilen ve ilk ferdi topraktan
yaratılan bir varlıktır. Yüce Allah zâtından ilim ve irade gibi değerler
üfleyerek en güzel kıvamda yarattığı bu ilk insandan eşini halk etmiştir.
Koyduğu üreme kanununu işleterek, bu çift aracılığıyla da insanı
nesillendirmiştir.
İlk ferdinin varlığına üflenen ve nesillerinde sürekli kılınan ilâhî
nefha sebebiyle melekler ilk insan ferdi Hz. Adem’e saygı secdesine
vardırılmış, böylece insanın yüceliği diğer varlıklara duyurulmuştur.
Yaratılışın, sürekli kılınan ilâhî nefha ve en güzel şekil özellikli bu
(nutfe)
çizgisi,
Kur’ân-ı
Kerim’de
değişik
sûrelerde
toprak-sperm
açıklanmıştır. Yüce Allah Kur’ân’da şöyle buyuruyor:
“Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım.”
“Rabbinin meleklere şöyle dediği anı hatırla: Ben kupkuru bir çamurdan;
değişken
cıvık-balçıktan
(yeryüzünde
halife
olacak)
bir
insan

yaratacağım. Ona belirli bir biçim verip, öz rûhumdan içine (değerler)
üflediğim zaman, önünde hemen saygı secdesine varın.”1
İnsan nedir?

İnsan, Bakara Sûresi’nin 30. âyetinde açıklandığı üzere yeryüzünde
halife kılınmıştır. O, özgür iradesini kullanarak Allah’ın insanlar için
koyduğu yasaları, onun vekili olarak uygulayacak ve uygulatacak soylu bir
varlıktır.
İnsan nedir?

İnsan; dağlar, denizler, ovalar, bitkiler, hayvanlar ve madenler gibi
bütün yeryüzü varlıklarının kendisi için yaratıldığı, güneş, ay ve
verilip hizmetine
yıldızlar gibi semavi (göksel) varlıkların emrine
sunulduğu, yaratılmışların pek çoğuna üstün kılınmış büyük bir varlıktır.
Bu gerçeği açıklayan âyetlerden bazı misaller sunalım:
“Allah, yeryüzündeki bütün varlıkları sizin için yarattı...”
“Göklerde ve yerdekilerin
boyun eğdirdi...”

tümünü

kendisinden

bir

lütuf

olarak

size

“Böylece insan oğullarını yücelttik. Karada ve denizde ulaşımlarını
sağladık. Onları tertemiz, yararlı besinlerle rızıklandırdık ve onları
yarattıklarımızın pek çoğuna üstün tuttuk.”2
İnsan nedir?

İnsan; akıl ve
irade özgürlüğüyle
donatılarak yaratılan,
maddi
nimetler, ilâhî yasalar ve de can-mal merkezli denemelerle kulluk
karşı mükellef bir varlıktır. O,
imtihanına uğratılan, Yaradanına
ardından
yerleştirileceği
ilk sorgu
ünitesi olan
tadacağı ölümün
kabrinden adâlet terazilerinin kurulacağı (Kıyâmet Günü) çıkarılacaktır.

Ve de insan, bütün inançları, sözleri, davranışları ve işlerinden
Rabbinin huzurunda yargılanacaktır. En küçücük hayırları ve şerlerinin
bile değerlendirileceği ilâhî yargı sonuçlarına göre, ebedî Cennet’le ve
Allah’ın sürekli sevgisiyle armağanlandırılacak veya Cehennem merkezli
azapla cezalandırılacaktır. Sunacağımız Kur’ân âyetleri bu gerçekleri
açıklamaktadır:
[“İnsan; başı boş, sorumsuz bırakılacağını mı sanır?”
“Biz onu karışık bir sperm damlasından yarattık. Onu deneyeceğiz. Bu
amaçla onu görme ve işitme duygularıyla donattık. Ona (Peygamberimiz
aracılığıyla) gideceği yolu da gösterdik. Artık o, dilerse şükredici,
isterse Rabbini bilmez bir nankör olabilir.”

“Böylece doğruya kılavuzlayıcı âyetlerimizi tanımayan (nankörleri)
yakın gelecekte ateşe mahkum edeceğiz. Her yanıp döküldüğünde azabı tam
olarak tadabilmeleri için onları yeni derilerle değiştireceğiz. Şüphe yok
ki Allah, kudret ve hikmet sahibidir.”

“İman edip (emrolundukları) yararlı
içlerinden ırmaklar akan Cennet’lere
kalacaklardır...”3

işleri yapan (şükredici)leri de
koyacağız. Orada sonsuza kadar

İnsan nedir?

İnsan; Allah’a karşı mükellef kılınmış bir varlık olduğu gibi,
insanlara ve insan için yaratılmış varlıklara karşı da yükümlü kılınmış
bir varlıktır.

Bu sebeple insan, hakları, hürriyetleri ve tabii çevresi korunarak
gelişimi ve mutluluğu için çalışılması Cennet’e, hakları, özgürlükleri
çiğnenerek ve sömürülerek muzdarip kılınması da Cehennem’e yol kılınmış
kutsal bir varlıktır. Bir diğer ifadeyle insan, kendisine karşı yapılanı,
Allah’ın kendi zatına yapılmış olarak kabul ettiği varlıktır.
Kur’ân-ı Kerim’in Cennet’e
Cehennem’e yöneltecek amelleri
misallerle doludur.

götürecek amelleri bildiren âyetleriyle,
duyuran âyetleri, bu gerçeği açıklayan

(İnsan nedir?) sualini Kur’ân’dan aldığımız cevaplarla açıklamaya
çalıştık. Açıkça anlaşılacağı üzere, insan olarak doğan her bir varlık,
Kur’ân’ın bildirdiği özellikleri taşır. Ne var ki, ancak Rabbine inanan
ve O’nun tanıttığı gibi kendisini tanıyabilen insan, bu özelliklerini
koruyabilir. Müslüman, bu özellikleri bilen ve koruyabilen insandır.
Rabbine inanmadığı ve yaratılış özelliklerini tanıyamadığı için yücelik
çizgisini izleyemeyen, Kur’ân ifadesiyle (Esfel-i safilin)e atılan insan;
ne dünyası ve âhiretini mutlu edebilir, ne de insanlara beklenen olumlu
katkıları sağlayabilir. Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:

“Yaratılış özelliklerini koruyarak, iman eden ve (emrolunduğu) yararlı
işleri yapanlara müjdeler olsun! (ebedî hayatı içine alacak) güzel

gelecek de onlarındır.”4

İslâm’da İnsan Hakları ve Hürriyetleri

Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği kutsal kitapların özü ve özeti olma
vasfını taşıyan Kur’ân-ı Kerim’e göre, insanı şöylece tarif edebiliriz:

İnsan, Allah’ın kendi zâtından değerler üfleyerek en güzel şekilde
göklerde
ve
yerdeki
varlıkları
hizmetine
sunduğu
bir
yarattığı,
varlıktır. Yaratılanların büyük çoğunluğuna üstün kılınan bu varlık, iman
ve inkâra, adâlet ve zulme, güzellik ve çirkinliklere kabiliyetli olarak
yaratılmış; kendisine verilen temel haklar ve yüklenen ana görevlerle
ilâhî denemeye uğratılmıştır. Denemeye uğratıldığı hususlarda özgür
ölümle
iradesiyle seçme hakkıyla da donatılan bu mükellef varlık,
âhiret
hayatında
Allah’ın
huzurunda
yargılanarak
başlayacak
mükâfatlandırılacak veya cezalandırılacaktır.
İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem olduğu için, ilk insan toplumundan
insan,
kendisini
bu
özetlenen
değerler,
görevler
ve
itibaren
yükümlülükler içinde tanımıştır.
İnsanı tanımadan onunla ilgili konular temellendirilemeyeceği için,
insanı
tanıtıcı
Kur’ânî
bilgileri
insan
hakları
ve
sunduğumuz
özgürlükleri bağlamında üç ana başlık halinde şöylece açabiliriz:
a- Haklar ve hürriyetler yaratılıştandır

İnsanlığın ortak değerleri olarak belirlenen hayat, mülkiyet, kanun
eşitlik,
seçme
ve
seçilme,
öğrenim,
öğretim
ve seyahat,
önünde
örgütlenme, işkenceden korunma ve âdil yargılanma hakkı, din ve vicdan
hürriyeti, dinî ve ahlâkî değerleri tebliğ hürriyeti, düşünce ve ifade
insanlara
özgürlüğü vs. gibi haklar ve özgürlükler, temelde Allah’ın
yaratırken verdiği ve Peygamberleriyle duyurduğu, pekiştirdiği haklar ve
özgürlüklerdir.
Bu
haklar
ve
özgürlükler
verilmeseydi,
insan
ilâhî
denemeye
uğratılamaz, sorumlu tutulup yargılanamazdı. Ne var ki, hayat hakkı ve
inanç özgürlüğü ile başlamış bu haklar ve özgürlüklerin seçme ve seçilme
hakkı gibi türlerinin, sosyal hayatın gelişimine paralel olarak gelişen
öğretileriyle
tekemmül ettiği,
son ve
evrensel
ilâhî şerîatlerin
Peygamber Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği Kur’ân’la zirveye ulaştığı da bir
hakikattir.
İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem’in iki oğlundan kurbanı kabul
edilenin, edilmeyenine, “Sen beni öldürmek için girişimde bulunsan bile,
ben seni öldürmek için teşebbüste bulunmayacağım. Çünkü, ben bütün

varlıkların Rabbi olan Allah’tan korkarım”1 dediğinin Kur’ân-ı Kerim’de
olması,
ilâhî
hükümlerin
ilk
insan
toplumunda
tebliğ
açıklanmış
edildiğini, bu tebliğin sonucu olarak, inanç özgürlüğü yanı sıra hayat ve
mülkiyet haklarının da bilindiğini göstermektedir.

Ayrıca, Kur’ân-ı Kerim’de
zikredilen
Peygamber kıssaları
ve de
arkeolojik bulgular, açıkladığımız gerçeğe şahitlik etmektedir.Öneminden
ötürü bir daha vurgulamak isteriz:

Açıklanan türden haklar ve özgürlükler, düşünürlerin keşfettiği ve
siyasî otoritelerin verdiği, vermek zorunda kaldığı haklar ve özgürlükler
Onlar
Allah’ın
lütûflarıdır.
Peygamberlerin
öğretip
değildir.
kökleştirdiği değerlerdir.
Burada bilvesile ifade etmek isteriz ki; tarihi asırlardan dönemimize
kadar haklar ve özgürlükler alanında yaşlar ve kanlar dökülerek verilen
ve verilmekte olan mücadeleler, bu fıtrî kutsalları Allah tanımaz, ilâhî
sorguya inanmaz gasbedici zalimlerden geri alma ve koruma amacıyla
gerçekleştirilmiştir ve aynı amaçla gerçekleştirilmektedir.
b- Haklar ve hürriyetler görev niteliklidir
İnsan hakları ve özgürlükleri, haklar-görevler manzûmesidir. İslâm bu
değerleri haklar olarak belirlerken, görevler olarak da yükler. Örneğin;
can dokunulmazlığı bir haktır, ama cana kıymamak da bir görevdir; mesken
dokunulmazlığı bir haktır, fakat izin almaksızın konutlara girmemek de
bir görevdir. Haklar görevleri, görevler de hakları doğurur.
Haklar ve özgürlükler, yaratılıştan gelen tabii bir olgu olduğu için,
Kur’ân ve Sünnet’te daha çok görevler öne çıkarılmıştır. Sunacağımız
âyetler bu gerçeği örneklendirmektedir:
[“Adâleti gerçekleştirme dışında Allah’ın saygıya lâyık kıldığı cana
kıymayın...”
“Ey inananlar!
etmeyin...”

Birbirinizin

mallarını

haksız

yollarla

yemeyin,

heba

“Ey iman edenler! Kendi evlerinizin dışındaki evlere, sahipleriyle
almadan ve
bir de
ev sakinlerine
selâm
vermeden
kaynaşıp izin
girmeyin...”
“Dinde zorlama
gitmeyin)...”

yoktur

(Baskı

ile

inançları

kabul

ettirme

yoluna

“İçinizden dininizin olgun aklın ve ilmin verilerine (maruf) çağıran ve
olan
(münker)dan
sakındıran
bir
topluluk
oluşsun:
örgüt
zıdları
bulunsun...”
“...Gizlilikleri araştırmayın...”]2
Böylece görev kılınarak haklara ve özgürlüklere canlılık ve devamlılık
kazandırılırken, haklar ve özgürlükleri güçlendirici, koruyucu ilâhî
yasalar da konulmuştur.

Meselâ; cana kıyanlara kısasla ölüm cezası verilirken; gasp, faiz ve
kumar gibi yasaklarla da mülkiyet hakkı korunmuştur. Kültürel cihadla da
düşünce ve ifade özgürlüğü güçlendirilmiştir. Örnekleri çoğaltabilirsek
de, biz burada canı, malı, aklı, dini ve nesli korumanın bütün Peygamberî
şerîatların ana hedefi olduğu gerçeğini hatırlatmakla yetinelim.
c- Haklar ve hürriyetlerden ötürü sorgulanılacaktır
İnsan hakları ve özgürlükleri, Yaradanımız’ın verdiği nimetler ve de
görevler
olduğu
için,
herkes
bu
hakları
çiğneyip
yüklediği
çiğnemediğinden, görevlerini yapıp yapmadığından sorgulanacaktır. İlâhî
sonuçlarına
göre
de
armağanlandırılacak
veya
muhakemenin
İnsan
hakları
ve
özgürlüklerine
işlerlik
cezalandırılacaktır.
kazandıracak olan asıl unsur, bu ilâhî yargılanma gerçeğine imandır.
Tarihi
dönemler
yanı
sıra,
kültürel,
siyasî
ve
hukuki
büyük
gelişmelerin sağlandığı asrımızda da çıkarlar ve ideolojik eğilimler
uğruna yapılan zulümlerle insan hakları ve özgürlüklerinin dehşet verici
ölçülerde çiğnenebilmesinin temel sebebi, işte bu imandan, yani Allah’ın
huzurunda yargılanılacağı ve Cehennemî bir cezanın çekileceği gerçeğine
imandan yoksunluktur.
Haklar ve hürriyetleri kavramada akıl yeterli, uygulamada iman gereklidir
Kur’ân’ın tanıttığı şekilde insanı tanıyalım. İnsanlığın yararına
konulmuş ilâhî yasaklar dışındaki bütün alanlar açık olduğu için, bilinen
ve de belirlenecek olan insan hakları ve özgürlüklerinin en yüksek insanî
değerler olduğunu bilelim. Hiçbir kişi ve kurumun bu kutsalları Allah’a
bağlamında
yorumlayamayacağı,
kısıtlayamayacağı
ve
isyan
inanalım.
Bunları
çiğnemenin,
Allah’ın
rûhundan
kaldıramayacağına
değerler üfleyerek yarattığı aziz bir varlığa tecavüz olduğuna ve
Cehennem azabına düşüreceğine iman edelim.
Şu

gerçeği de asla unutmayalım: İnsan hakları ve
özgürlüklerinin gerekliliğini
kavramada
fıtrîözelliğimiz
olan akıl
yeterliyse de, uygulamada iman gereklidir. Mesajımızı âyet
anlamlarıyla bitiriyorum:

“İman edip de (kendilerine ve insanlığa yararlı) salih ameller
işleyenler, onlar yaratılmışların en hayırlılarıdır. Onların, Rab’leri
katındaki ödülleri içlerinden ırmaklar akan Adn Cennetleri’dir. Sonsuza
kadar orada kalacaklardır. Allah onlardan râzı olmuştur. Onlar da O’ndan
râzı olmuşlardır. İşte bu hoşnutluk, içi ürpererek Rabbine saygı duyan
(her bir) kişi içindir.”3

Temel Haklar
Görevimizdir

ve

Hürriyetlerimizi

Korumak

İlâhî

Yüce
Allah,
hayatlarını
ibâdetleştirerek
yaşamaları
görevini
yükleyeceği için insanları haklar ve hürriyetlerle donatarak yaratmıştır.
Koruma duygusuyla birlikte verilen bu haklar ve hürriyetler, Peygamberler
aracılığıyla tebliğ edilmiş ilâhî şerîatlerle de korunmuştur.

Şerîatleri içeren her bir semavî din gibi İslâm dini de bütün haklar ve
özgürlükleri ve de bunların kaynaklarını oluşturan: canı, aklı, dini,
ırzı ve malı korumayı amaçlamıştır.

İlâhî emirler ve yasaklara uyarak bu beş ana kaynağı ve bu kaynaklara
dayalı diğer bütün temel haklar ve hürriyetlerimizi korumak görevimiz
olduğu gibi, çiğnenmeleri halinde haklarımızı aramak ve almak, böylece
suçluların cezalandırılmasını sağlamak da vazifemizdir.
Haklarımız ve hürriyetlerimiz devredilemez görevimizdir

Yükümlülüğümüzüngereği
yapılamadığı
için olacak ki, yaşadığımız
toplumda can ve mal dokunulmazlığımız, vicdan-din ve düşünceyi ifade
hürriyetlerimiz, maddî ve manevî güvenliğimiz, eğitim-öğretim hakkımız,
özgürlüğümüz...
ve
özel
hayatımızın
gizliliği hakkımız
seyahat
çiğnenebilmektedir.
Hiç şüphesiz haklarımız
devredilemez görevimizdir.

ve

hürriyetlerimiz

gasbedilemez

hakkımız

ve

Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in Hac Sûresi’nin 39. âyetinde, zulme
hürriyetleri çiğnenen kimselere silahlı savaş
uğratılarak hakları ve
dahil çok yönlü mücadele izni verilmiştir. Bakara Sûresi’nin 190 ve 191.
ise
mütecavizlere
kullandıkları
yöntemlerle
karşılık
âyetlerinde
verilmesi emrolunmuştur.
Haklar ve hürriyetler içerisinde vicdan ve din hürriyetine özel bir
ilgi gösterilen Kur’ân-ı Kerim’de, dini kabul ettirmek için zora
gibi,
yaşanılmasını
engellemek
için
baskılar
başvurulumayacağı
yapılamayacağı da belirlenmiştir. Engelleyici baskıların ve zulümlerin
ölümden beter bir terör olduğu vurgulanmıştır.1 Bakara Sûresi’nin 193.
âyetinde de şöyle emir buyrulmuştur:
“Baskı

ve zulüm kalmayıncaya ve cezalandırılma
korkusu
olmaksızın, Allah’a ibadet edilinceye kadar,
lanetli
zâlimlere
(uyguladıkları yöntemlerle)
karşılık verin.
Yaptıkları baskılar ve zulümlerden
vaz

geçerlerse çatışmayı siz de bırakın.
bilinçli zâlimlere karşı yapılabilir.”

Zira

düşmanca

eylemler,

ancak

Sunulan
genel
nitelikli
Kur’ânî
ölçüler
ve
emirleri
sevgili
Peygamberimizin hadisleriyle somutlaştırarak şöylece örneklendirebiliriz.
Hz. Ebu Hüreyre (R.A.) anlatıyor.
Bir adam çıkageldi ve Hz. Peygamber’e şöyle sordu:

- Herhangi bir kişi gelir, malımı almak isterse ne yapmamı önerirsiniz
Ya Rasulullah?
- Ona malını verme.
- Benimle vuruşmaya kalkarsa...
- Sen de vuruş.
- Ya beni öldürürse...
- Şehit olur (Cennet’e gidersin)
- Ya ben onu öldürürsem...
- O, Cehennem’e yuvarlanır.2
Mal ve can dokunulmazlığının korunması için nebevî sünnette gösterilen
bu duyarlılık, diğer temel haklar ve hürriyetlerle ilgili olarak da
bu
uğurda
mücadele
verilmesi
meşrulaştırılıp,
gösterilmekte,
öğütlenmektedir.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:

“Dinini korurken öldürülen şehittir. Malını muhafaza ederken öldürülen
şehittir. Aile fertlerini savunurken öldürülen şehittir. Canını korurken
şehittir.
Herhangi
bir
hakkı
çiğnenirken
öldürülen
de
öldürülen
3
şehittir.”
Başkalarının hakları ve hürriyetleri de korunmalıdır

Sunduğumuz hadislerle temel haklar ve hürriyetler uğruna tadılacak
ölümün Cennet’le taçlandırıcı şehitliğe erdireceği açıklanırken, bu yolda
mücadelenin meşruiyeti ve önemi de vurgulanmış olmaktadır.

İyice
bilinmelidir
ki
vurgulanan
yalnızca
bizim
haklarımız
ve
hürriyetlerimizin korunması değildir. Mütecaviz olmayan diğer bütün
insanların ve de tüm diğer Müslümanların haklarının ve hürriyetlerinin de
Zira
İslâm
da
inanç
ayırımı
yapılmaksızın
adâlet
korunmasıdır.
Stratejiler insana
saygı ve yarar
ilkesine
emredilmiştir?
akıl dışı münker
uygulamalarla mücadele,
dayandırılmıştır. Din ve
ve kimlere karşı yapıldığına bakılmaksızın
kimlerden kaynaklandığı
emrolunmuştur. Saldırganların uğrayacağı zararların tazmin edilmeyeceği
ilkesi ise, bütün mütecavizler için konulmuştur.4
Bu sebeple yaşadığımız toplumda failî meçhul cinayet, gasb-soygun,
mahkeme kararı olmaksızın göz altı-işkence, haksız sürgün-ihrac, ibâdet
ve eğitim engeli, keyfi hak kısıtlamaları ve benzerleri gibi hak
bizzat
yaşadığımızda
tavır
koymalıyız.
Başkalarının
ihlallerini

yaşadığını gördüğümüz veya duyduğumuzda ise,
kimliğini araştırmaksızın tepki göstermeliyiz.

mağdurun inancı

ve etnik

Gücümüz
ölçüsünde
eyleme
geçmeli;
telefonlarımızı,
fakslarımızı
Medyayı
bilgilendirmeliyiz.
Yetkilileri göreve
çalıştırmalıyız.
çağırmalıyız. Sivil örgütleri uyarmalıyız. Parlamentoyu ikazlarımızla
etkinleştirmeliyiz. Yapılacak veya tarafımızdan organize edilecek meşru
panallere
ve
açık
oturumlara
katılmalı,
toplumsal
toplantılara,
duyarlılığı arttırmalıyız? Şahıslarımızla ilgili durumlarda ise ilave
başvurmalıyız.
Bütünbunları yapmalıyız
ki bizler
olarak yargıya
haklarımızı alırken, suçlular da cezalarını bulsun.
Birliktelik içinde koruyacağız

Nefsi müdafa dışında bizler, fizik güçlerimizle ve bizzat ihkak-ı hak
metoduyla haklarımızı aramıyacağımıza ve bu durum hukuk devleti ilkesiyle
de bağdaştırılamayacağına göre, fertler olarak elbette bir kısmına
değindiğimiz
meşru
eylemleri
yapacağız.
Ancak
bazılarımız
değil,
yapacağız
ve
de
elbirliğiyleyapacağız. Elbirliğiyle
herbirimiz
atılımlar bizleri hedeflenen
sonuçlara erdireceği gibi
yapacağımız
Allah’ın rızasına ve armağanlarına da ulaştıracaktır. Zira Kur’ân-î Kerim
ebedî nimetlere erecek kulların bir özelliğini de şöylece açıklamaktadır:
“Onlar bir zulme uğratıldıkları zaman elbirliğiyle karşı koyarlar.”5
* * *
Bizlerin, diğer bütün insanların ve de tüm Müslümanların hakları ve
Yaradan
tarafından
verildiği
için
kutsaldır.
Onları
hürriyetleri
totaliter rejimlere, jakoben (baskıcı) yönetimlere, sömürücü egemen
mafyalara
ve
kişisel
tecavüzlere
karşı
korumak
İslâmî
güçlere,
görevimizdir. Rabbimizin huzurunda sorgulanacağımız sorumluluğumuzdur.
Cuma Mesajı’mızı hadislerle bitiriyorum:
[“İnsanlardan duyacağı korku sakın ha sizlerden birinizi tanık olduğu
gerçeği dile getirmekten alıkoymasın. Zira gerçeği haykırmak ne ölümü
yaklaştırır, ne de rızkı uzaklaştırır.”
“(İyice biliniz ki) Aşağılandığı ve haklarına
Müslüman
kardeşini
gıyabında
savunan
kişiyi
6
koruyacağını va’detmiştir.”]

tecavüz edildiğinde
Allah
Cehennem’den

Kur’ân’ın Erdemlileri

Farklı inançlar ve bu inançlarla bağlantılı kültürlerin erdem (fazilet)
vasıflandırdıkları
işler-davranışlar,
erdemliler
olarak
olarak
değerlendirdikleri kişiler vardır.

Maziyi yüceltme, bazı yaşam felsefelerini takdis etme, muayyen kişi ve
kurumlara mensubiyet, dinsel görünümlü şeklî merasimler, dünya markası
giysi ve araçları kullanma, ideolojik ve çıkar amaçlı etkili atılımlar,
şöhret sağlama, Allah’a imana dayanmayan harcamalar...bütün bunlar ve
benzerleri erdem kabul edilmekte, erdemliler de böylece belirlenmektedir.
Yüzeysel olup objektifliği ve evrenselliği olmadığı,
kalıcı nitelik
yargıları
taşımadığı ve Allah’ın rızasını amaçlamadığı için İslâm bu
kabul buyurmamakta, erdemlilik için Hak ve halk insanı olma gereğini
duyurmaktadır. Kur’ânî ve Nebevî buyruklar da bu gerçeği vurgulamaktadır.

İbadetlerin
dış
formlarına
şartlanmanın,
şeklî
dini
merasimleri
yüceltmenin bile erdemlilik olamayacağını açıklayan Bakara Sûresinin
177.âyetinde gerçek erdemler ve erdemliler şöylece açıklanmaktadır:

“Gerçek erdemlilik yüzünüzü doğu ve batıya çevirmeniz değildir. Ama
inanan, mal
gerçek erdem sahibi Allah’a, Âhiret Günü’ne, meleklere
sevgisi içinde yaşarken akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine,
yolculara, yardım isteyenlere ve insanları esaretten kurtarmaya harcayan;
namazında devamlı ve dikkatli olan, zekatını veren kişidir ve gerçek
erdem sahipleri söz verdiklerinde sözlerini tutan, felaket, zorluk ve
sıkıntı anlarında sabredenlerdir. İşte onlardır sadakatlerini gösterenler
ve işte onlardır (Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olan) muttakiler.”
Erdemlilerin vasıflarını özetleyerek açıklayan bu âyette beş ana vasıf
beyan buyrulmaktadır: Bu vasıflar İman, mal sevgisine rağmen Allah için
verme, namaz-zekat, sözlere-sözleşmelere bağlılık ve olağanüstü şartlarda
sabırdır.
Diğer İslâmî
değinelim.

erdemlerin

de

kaynağını

oluşturan

bu

erdemlere

kısaca

• Allah’a ve ölüm ötesi hayata iman başta olmak üzere İslâmî inanç
iman,
erdemliliğin
ilk
şartıdır.
Zira
insan,
hayatın
esaslarına
ancak
İslâmî
imanla
kavrayabilir,
ancak
onunla
yüceliğini
ve
amaçlandırabilir.
İman
olmadan kutsal
olmaz.
konumlandırabilir
Güzellikler temellendirilemez ve sürekli yaşanamaz.
Mesela aklın gerekli bulduğu insan haklarına saygı ve bu uğurda
fedakârlık gibi erdem görülen objektif değerler ancak Yaradan katında

sorgulanılacağı, mükâfat alınıp ceza görüleceği gerçeğine imanla hayata
geçirilebilir. Bu nedenledir ki hayırların kaynağını oluşturan İman,
Kur’ân dilinde erdemliliğin ana şartı olmuştur.
İman yoksa erdem de yoktur.

• Erdemliliğin evrensel bir ölçüsü de ayırım yapılmaksızın insanlara
fayda sağlama amacıyla yaşamaktır. Bunun içindir ki İslâm, özellikle
fakirlik korkusunun yaşandığı ve biriktirme ihtiraslarının arttığı, bir
diğer ifadeyle mal sevgisinin geliştiği dönemlerde başta yakın akraba
fertleri olmak üzere ihtiyaçları gözlemlenen yetimlere, yoksullara,
yolculara, sürgünzedelere, mültecilere, yardım isteyenlere ve esirleri
kurtarmaya harcamayı erdemlilik olarak değerlendirmektedir.
Sevdiğimiz mallardan verme yoksa erdemli olunamaz.

• İlâhî bilgi, rahmet, kudret ve koruma altında yaşarken Yaradan’a
bağlılığı ve malî fedakarlığı sistematize etmeden erdemlilik burcuna
zahirî ve kalbî şartlarına
tırmanılamayacağı bedihidir. Bu nedenle
uyularak kılınacak namaz ve verme koşullarıyla ödeme zamanı ve miktarı
belli zekat da erdemli insan olmanın şartlarından kılınmıştır.
Namaz ve Zekâtla Hak ve halk insanı olmadan erdemli olunamaz.

• İlişkiler yumağı olan sosyal hayatın adâlet
ve
ahlâk
temelleri üzerinde kurulup yükseltilebilmesi için
sonuçları
aleyhimize
de olsa sözlere ve sözleşmelerebağlılık
gereklidir.
Bu sebeple
Allah’a ve Allah’ın kullarına karşı
verilen sözlere ve yapılan sözleşmelere bağlılık esastır.
Bu esas çiğnenirse
erilemez.

insanlar

katında

da,

Allah’ın

nezdinde

de

erdeme

• Hutbemizin
omurgasını teşkil eden
anlamını sunduğumuz
Bakara
sûresinin 177. âyetinde sunulan bir Kurânî erdem de sabırdır. Aklın,
dinin ve bilimin gerektirdiklerini yapmada, sakındırdıklarından kaçınmada
sabır gösterilmesi hiç şüphesiz bir görevdir ve de erdemdir. Ama asıl
erdem hayatın tabii akışı sırasında gösterilen sabrın hastalık-korkuterör
ve
savaş
gibi
olağanüstü
durumlarda
da
fakirlikgösterilebilmesidir.
Bu sebepledir ki İslâm olağanüstü şartlarda sabır gösterilmesini yani
erdemlilik olarak
güzellikler üzerinde ısrar gösterilmesini gerçek
vasıflandırmıştır.
Sabır gösterilmeksizin erdemli olunabilir mi?
Gerçek erdemliler Kur’ân’ın erdemlileridir
Gerçek erdemliler Kurân’ın erdemlileridir. Sözleri, davranışları ve
ile
imanlarını
doğrulayanlar
onlardır.
Kurân
hidayetinden
işleri

yararlanacak, Allah ile beraberliğin lezzetini duyacak,
ererek kendileri için hazırlanmış cennetlere yerleşecek
onlardır.
Cuma Mesajı’mızı, Kurânımızın
öğretilen bir duâ ile bitirelim:

Yûsuf

sûresinin

101.

ilâhî sevgiye
müttekiler de

âyetinde

bizlere

“Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah’ım! Dünyada ve Âhirette
benim dostum sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni erdemliler arasına
kat.”

İslâmî Merhamet, Görevler Manzûmesidir

Rahmetiyle bütün varlıkları kuşatmış olan Mevlâ’mız, birbirlerine karşı
merhametli olan mü’minleri övmüş ve onları sevdiğini bildirmiştir.
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in şahsında mü’minlere şöyle
emir buyurmuştur:
“Mü’minlere (merhamet) kanadını ger”1
Tebliğ ettiği Rahmet kitabı Kur’ân’la ve merhamet yüklü şanlı hayatıyla
Rahmet”
olmuş
aziz
Peygamberimiz
de
merhameti
şöylece
“Âlemlere
ilkeleştirmiştir:
“İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez”,
“Can taşıyan her bir varlığa büyük sevaplar-armağanlar vardır”2
İslâm Dini’nin emir buyurduğu ve vasıflanılması gereğini duyurduğu
merhamet, yaratılış çizgisini korumuş insanların duymaları tabiî olan tek
boyutlu bir yürek sızısı değildir. “Bağışı ve lütfu gerektiren bir acıma”
sözlük
anlamından
hareketle,
İslâmî
merhameti,
“ahlâkî
şeklindeki
görevler manzûmesi” olarak tanımlayabiliriz.
Evet, İslâmî anlamıyla merhamet, Kur’ân-ı Kerim’de ve Peygamberimiz’in
hadislerinde, mü’minler’in birbirine karşı yapmaları emrolunan veya
öğütlenen maddî ve manevî bütün görevleri ve yardımlaşma türlerini içine
alan ahlâkî yükümlülüktür. Merhametin gereği olarak yapılması zarurî olan
vazifelerimizi şöylece özetleyebiliriz;
- Mü’minleri kardeş ve dost bilmek,

- Kültürel,
yardımlaşmak,

siyasî,

iktisadî...

her

alanda

ve

her

düzeyde

onlarla

- Onları İslâm Dini’nin, olgun aklın ve bilimin verilerine, özel
ifadesiyle “maruf”a çağırmak, İslâm’ın, aklın, bilimin ve tecrübenin
sakındırdıklarından yani “münker”den kaçındırmak,
- Maddî sıkıntılarını
yardımcı olmak,

gidermeye

ve

manevî

problemlerini

çözmeye

- Nefislerimiz için sevdiklerimizi, onlar için de sevmek,
- Yöneticileri dahil, mü’minlere duâcı olmak,
- Mütevazi, barışsever ve güleç yüzlü olmak,

- Onları korkutmamak, zarar vermemek, sırt çevirmemek, kin duymamak,
- Veremeyenlerine verici, gelmeyenlerine gidici ve intikama muktedir
iken haksızlık edenlerini bağışlayıcı olmak,
- Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakları olan şu altı görevi yapmak:

“Selâm vermek, davete icabet etmek, hastalıkta ziyaret etmek, danıştığı
zaman doğru olanı söylemek, aksırdığı ve Elhamdülillah dediği zaman,
‘Allah sana merhamet etsin’ duâsında bulunmak, ölüm halinde cenaze
namazına katılmak.”3
Her biri bir âyet veya bir hadis hükmüne dayanan ve de güç ölçüsünde
gereken
bütün
bu
ahlâkî
görevler,
merhametli
olmanın
yapılması
gerekleridir.
Örneğin, dost bilmeden, yardımlaşmadan, duâcı ve affedici olmadan,
sevdiklerimizi mü’minler için de sevmeden nasıl merhametli olunabilir?
Zarar verilirken, kin tutulurken, yardımsız ve korumasız bırakılırken
merhamet gerçekleştirilebilir mi?

Kişi, değinilen merhamet görevlerini yalnız, sürekli münasebetler
içinde bulunduğu veya bağlı olduğu ekolün mensubu olarak gördüğü
mü’minlere tahsis etmemelidir. Ne kadar günahkâr olursa olsun, yüreğinde
iman taşıyan bütün mü’minlere karşı merhametli olunmalıdır. Hatta
Yaradan’dan ötürü bütün insanlara karşı merhametli olmalıdır. Zira işaret
ettiğimiz kapsamlı görevler dizisi olarak değilse de genel bir adâlet ve
yardım mantığı içinde tüm insanlara karşı da merhametle yükümlüyüz. Çünkü
Peygamberimiz, merhameti bütün insanlara teşmil etmemizi de şöylece emir
buyurmaktadır:
“(Merhametli olunuz) Birbirinize merhamet etmedikçe gerçekten iman
etmiş olmazsınız. (İman etmedikçe de Cennet’e giremezsiniz). İyice
biliniz ki; sözünü ettiğim, birinin dostuna merhamet etmesi değildir.
Genel olarak bütün insanlara merhametli olmaktır.”4
Aziz
Peygamberimiz’in
sunduğumuz
öğütleri
çizgisinde,
mü’minler
birbirlerine karşı merhametli olmanın yanı sıra, bütün insanlara karşı da
merhametli olmalıdırlar. Zira mü’min olduğumuz için bize düşmanlık
yapmayan, inançlarımıza engel olmaya çalışmayan ve bize egemen olup ezmek
amacını gütmeyen insanlara karşı iyilikperver ve adâletli davranarak
merhamet göstermemizde, Allah’ın sevgisi ve âhiret mükâfatı vardır.
Mümtehine Sûresi’nin 8. âyetinde şöyle buyurulur:

“(Temel hak ve özgürlüklerinizi çiğneyerek) sizinle dininiz sebebiyle
savaşmamış ve sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyilik yapmaktan ve
adâlet göstermekten Allah sizleri alıkoymaz. Bilakis O, iyilik yapanları
ve adâletli davrananları sever.”
* * *
Merhametimiz insanları aşmalı, hayvanlara da şâmil olmalıdır. Zira
Peygamberimiz’in müjdelediği gibi, can taşıyan tüm varlıklara merhamette
Allah’ın hoşnutluğu ve âhiret armağanları vardır.
Salât
ve
selâm
buyurmuşlardır:

üzerine

olsun.

O,

bir

hadislerinde

de

şöyle

“... Akrabaları ve Müslümanlara karşı merhametli ve ince rûh’u olan
kişi Cennetliktir...”5

Merhamet, İslâm ahlâkının özüdür. Onu yürekte duyulacak bir sızı
şeklinde değil; açıklamaya çalıştığımız gibi, görevler dizisi olarak
anlamalı ve yaşamalıyız.
Yaşamaya çalışırken de, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz’den bize merhamet
etmesini dilemeli, merhamet duygularımızı geliştirmesini de istemeliyiz.

Cuma Mesajı’mızı Kur’ân-ı Kerim’de bize öğütlenen bir duâ örneği ile
bitiriyorum.
Mü’minûn Sûresi, âyet 118:
“Rabbine şöylece yalvar: Rabbim! Bağışla
merhamet edicilerin en hayırlısısın.”

ve

merhamet

et. Zira

Sen,

Kâfirlere Bakşımız ve Görevlerimiz

Sözlükte örten anlamına gelen Kâfir, İslâm Dini’nin iman esaslarının
bütününü veya bir bölümünü örten, bir diğer ifadeyle kabullenmeyen
kişidir.Örneğin o, Allah’a-Âhiret Günü’ne, Peygamberlere ve onların
Tebliğ ettiği Mukaddes Kitaplar’ın tümüne veya bir kısmına iman etmeyen
ya da Kur’ânî
kuralların insan hayatını yönlendirmesi
gerektiğine
inanmayan kimsedir. Káfiri kısaca müslüman olmayan kişi olarak da
tanımlayabiliriz.
Kâfir,
Allah’ın
yaratıcı,
yaşatıcı,
yasa
koyucu,
sorgulayıcı,
mükâfatlandırıcı ve cezalandırıcı egemenliğini örttüğü gibi O’nun insan
olarak kendisine verdiği güzelliği, yüceliği, sorumluluğu ve ebedîliği de
örten kişidir.Bu sebeple de o, Kur’ân dilinde yaratılmışların en
şerlisidir ve ebedî Cehennem’liktir.
Kur’ân

gerçek

tanımlar.1

mü’minleri

Kâfirlere

karşı Eşidda/E’izze

olarak

Ancak
bu
kelimeleri
lügat
manalarından
hareketle
anlamlandıramayız.Bir
diğer
ifadeyle
bize
yüklenen
görevleri
belirleyemeyiz.Bu sebeple Kur’ân’ın konu ile ilgili muhtevasına bakmamız
gerekir.
Kur’ân, Kâfir fertleri ve toplumları hukûken andlaşmalı olan ve
olmayan, haklara ve hürriyetlere tecavüz eden ve etmeyen, temelde vahye
inanan ve inanmayan, mü’min görünümü veren ve vermeyen şeklinde ayırmakta
ve bu ayırıma göre görevler yüklemektedir.
Andlaşmalı kâfirler
A-

İnancı ne olursa olsun İslâm, müslümanlarla hukûki andlaşmalar
yapmış olan bütün kâfirlere karşı andlaşma hükümlerinin yerine
emreder.Kur’ân’ın
akitlerin
ve
sözleşmelerin
getirilmesini
2
uygulanması şeklindeki genel nitelikli emirleri yanı sıra konumuzla
alâkalı özel emirleri de bunu âmirdir.

Tevbe sûresinin 4. âyetinde “Kâfirlerle olan andlaşmanıza, üzerinde
anlaştığınız süre doluncaya kadar bağlı kalın (ve bilin ki) Allah,
yalnızca kendisine karşı sorumluluk bilincinde olanları sever.”
buyrulurken Enfal sûresinin 61.âyetinde de şöyle buyrulur:
“Eğer onlar barıştan yana eğilim gösterirlerse, sende barıştan yana
ol ve Allah’a güven, çünkü O, gerçekten her şeyi işiten, herşeyin
aslını bilendir.”

Haklar ve hürriyetlere saygılı kâfirler
B-

Andlaşmalı olmayan
fakat yurt dokunulmazlığı, vicdan ve din
hürriyeti gibi temel haklar ve özgürlüklere doğrudan veya aleyhte
ittifaklar oluşturarak dolaylı bir şekilde tecavüzde bulunmayan
kâfirlere karşı İslâm’ın dolaylı olarak yüklediği görev maddî ve
manevî yardım, hukûki ve ekonomik adâlettir.

Mümtehıne Sûresi Âyet 8:
“İnancınızdan ötürü size karşı savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan
sürmeyen (kâfirlere) gelince, Allah onlara yardım etmeniz ve adâletle
davranmanızı yasaklamaz, çünkü Allah adâletli davrananları sever.”
Haklara mütecaviz olmayan kâfirlere şu veya bu şekilde duyulacak
karşıtlık yardıma engel kılınabilir.Ancak adâlete mani kılınmaması
Kur’ân’ımızın buyruğudur.3
Saldırgan kâfirler
C-

Saldırgan olan meselâ yurdumuza saldıran veya ağır baskılar
uygulayarak İslâmî kurallara göre yaşamamızı engelleyen kâfirlere
karşı görevimiz ise onlara savaş açmak ve aşırıya gitmeksizin
yaptıklarına bire bir karşılık vermektir.Kur’ân ve Sünnetteki silahlı
cihadla ilgili bütün onaylayıcı ve görevlendirici emirler mütecaviz
kâfirlere yöneliktir.Sunacağımız âyetler bu gerçeği açıklamaktadır.
Hac Sûresi Âyet 39: “Kendilerine haksız yere saldırılan kimselere
(savaşma) izni verildi.Şüphesiz Allah onlara yardım edecek güçtedir.”

Nisa Sûresi Âyet 91: “...Onlar sizi bırakmaz, sizinle barışa yanaşmaz
ve üstünüzden ellerini çekmezlerse, onları gördüğünüz her yerde
yakalayın ve öldürün.İşte size kendileriyle açıkça (savaşma) izin
verdiklerimiz bunlardır.”
Bu arada değil haklar ve hürriyetlere saldıran kâfirlere, saldırgan
mü’minlere bile savaş açılabileceğine Kur’ân’ımızın onay verdiği
bilinmelidir.4

Ehl-i Kitap kâfirler
D-

İlâhî vahye inanan fakat tahrife uğratılmış
kutsal kitapları
çizgisinde Tevhid inancından ve bu inanca dayalı hayat tarzından
sapan Yahûdiler ve Hıristiyanlar gibi Kur’ân’ın Ehl-i Kitap olarak
tanımladığı düşmanlık ve tecavüzlerden beri kâfirlere karşı görevimiz
yukarıda açıklandığı gibi hiç şüphesiz yardım ve adâlettir.Ama
ayrıcalığı
da
vardır.Onlardan
İslâmî
yönetim
altında
onların
bulunanların can, mal, ırz, konut ve din gibi bütün insan hakları ve
içte
ve
dışta
korumak
da
görevimizdir.Ayrıca
hürriyetlerini
materyalistlerin ve insanları insanlar üzerinde ilahlaştıran modern
aksine
onların
kestiği
hayvanlardan
putperest sekülaristlerin
5
yiyebilir, kadınlarıyla da evlenebiliriz.

Müslüman görünümlü kâfirler
E- İslâm Toplumu’nda yaşadıkları, müslüman isimleri taşıdıkları ve de
müslüman olmadıklarını açıkça deklare etmedikleri için müslüman
olarak bilinen kâfirlere karşı görevimiz ise kalbi inkârlarını açığa
vurmadıkça onları, bütün hakları ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi
gereken müslümanlar gibi değerlendirmektir.
Özellikle Tanzimat’tan beri eğitimde, siyasette, hukukta ve sosyal
hayatta sürdürülen sekülaristleşmenin (dünyevileşmenin) neden olduğu
bu bilinçli ve bilinçsiz kâfir tipi giderek artmaktadır.
İslâmî literatürde münafık olarak isimlendirilen bu kâfir tipler Hak
ve Batıl’lar arasında gidip gelen en karanlık ve aşağılık tiplerdir.

Çift
yönlü
yaşadıkları
için
genelde
bulundukları
toplumlarda
etkinleşebilen münafıklar, İslâm toplumları için en büyük problemi
onlara
gerekli
manevi
tavır
oluşturmaktadırlar.Çünkü
konulamamaktadır.Kur’ân onların âkibetini şöylece açıklar.

Nisa Sûresi âyet 145: “Şüphe yok ki, Münafık kâfirler ateşin en dibine
atılacaklar ve sen onlara yardım edebilecek birini bulamayacaksın.”

Yukarıda yapılan açıklamalar çizgisinde kâfirleri sınıflandırmadan
kâfirlere karşı Kur’ân ve Sünnetin yaklaşımını ve yüklediği görevleri
kavramamız mümkün değildir.
Kur’ân’ımızın

değişik

sûrelerindeki

“Kâfirlerle

savaşılması,

onlara

karşı
şiddet
gösterilmesi
ve bulundukları
yerde
öldürülmeleri..”6
anlamlarındaki yalnızca ve sadece saldırgan kâfirlere yönelik âyetleri
ise hiç mi hiç anlamak mümkün değildir.

Kur’ân penceresinden bakıldığında Kâfirlerle iç içe yaşadığımız açık
bir gerçek olduğuna göre onları ayrıntılı bir şekilde tanımalıyız ki
onlara karşı Kur’ân’ın gerektirdiği şekilde Eşidda ve E’izze; olabilelim.

Daha açık bir ifadeyle özelliklerinin gerektirdiği biçimde onlara karşı
andlaşmalara bağlı, adâletli, yardımcı, koruyucu veya savaşçı olabilelim.
Cuma Mesajı’mızı Âyet meâlleri ile bitiriyorum:
“Gerçek şu ki (bütün kanıtlara rağmen) Hakikatı inkâra şartlanmış olan
Kâfirler-ister geçmiş vahyin mensuplarından, isterse Allah’tan başkasına
da ilahlık yakıştıranlardan olsunlar-kendilerini Cehennem ateşinde kalıcı
bulacaklar, onlar bütün yaratıkların en şerlileridir.
İman edip doğru ve yararlı işlerde bulunanlar, işte onlar da bütün
yaratıkların en hayırlılarıdır.”7

İslâm, Haklar ve Özgürlükleri Çiğneyici Kurallara
İtâati Yasaklar

Mülk, hüküm ve emir kavramlarının yer aldığı Kur’ân âyetlerini
incelediğimizde algılayabileceğimiz gerçeği şöylece ifadelendirebiliriz.
İnsan için yasa koyma, yönetme ve yargılama hakkı yalnızca Allah’ındır.
Yüce Allah kendine özgü kıldığı bu hakkı kullanmak için, insanlığa
insanlık içinden seçtiği elçileriyle vahiy indirmiş, bir diğer ifadeyle
inanç ve yaşam yasaları koymuştur.
Yaradanımız, yeryüzünün halîfesi olarak yarattığı insan için koyduğu
yasalarını, kendi adına uygulama yetkisini insanlığa vermiştir.1

Yetkilendirilen ilk insanlar kutsal aracılar
onların görevlendirdiği kişiler olmuştur.2

olan

Peygamberler

ve

Olgunluk dönemine ulaşan ve bunun için
de
kendilerine Peygamber
gönderilmeyecek olan Muhammed çağları insanlığı için yasal egemenlik
kullanma yetkisi
ise
insanlar tarafından
seçilecek
hakkını
mümin yöneticilere
bırakılmıştır.
İnsanların
yöneticilerini
seçerken âdil bir ortam
oluşturmaları,
liyakatlileri
tercih
etmeleri, akıl
ve bilimin yönlendireceği
şûra kurumunu
işletmeleri
de
Kur’ân’la
kurallaştırılmıştır.3

Açıklanan
yöntemler uygulanarak seçilecek
insanlar
Allah’ın
ve elçisi
Hz.Muhammed’in örneklendirdiği
ilâhî
indirdiği/gösterdiği
yasalara göre yöneteceklerdir. Yaradanın yasa koymadığı alanlarda ise,
katılımıyla oluşturulacak
ve kamuca
bilinecek
müctehit bilginlerin
yasalar uygulanacaktır.
Şanlı Peygamberimize ve O’nun şahsında seçilmiş yöneticilere yönelik
“insanların Allah’ın indirdiği ve gösterdiği yasalarla yönetilmelerini”
ilâhî yasaları uygulamayanların ancak kâfirler,
emreden âyetlerle,
olacağını duyuran
âyetler, ayrıca
Yaradanın
zalimler ve fasıklar
aşanları
Cehennem’le
uyaran
Kurâni
buyruklar
yukarıda
sınırlarını
özetlediğimiz tespitlerimizin Kur’ânî kaynaklarıdır.
İslâm’ın
evrenselliği
gereği
sınırlı
tutulan
Kur’ân
ve
Sünnet
yasalarının açıklık getirmediği sosyo-ekonomik alanlar için akla-bilime
ve ilim adamlarının düzenlemelerine başvurulmasını onaylayan, doğrulayan
ve öğütleyen hadisler de Nebevî kaynaklarımızdır.4

İslâm Hukukunda İmamet-i Uzma da denilen devlet, açıklanan şekilde
Allah’ın insanlığa verdiği yönetici egemenlik hakkının kurallaşmış ve
kurumlaşmış şeklidir.

Allah ve insan tarafından konulan ve yöneticileri de kapsayacak olan
yasalara göre yönetileceği için İslâm merkezli devletin hukuk devleti
olması da zaruridir.
Allah’ın insanlığa verdiği yönetim hakkını sembolleştiren devlete saygı
duymak, kişisel olarak beğenilip onay verilmese de seçilecek yöneticilere
–vahiy-akıl-bilim ölçülerine ve Kur’ân dilinde maruf denilen insanlığın
ortak kabullerine bağlı kalmaları koşuluyla- itâat etmek farz görevdir.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:

“Vücudu özürlü, köle asıllı siyahi bir adam bile yöneticiliğinize
getirilse sizi Allah’ın kitabı Kur’ân’a göre yönettiği sürece onu
dinleyiniz ve Ona itâat ediniz.”
“(Zira,) Günaha yönlendirilmedikçe onay verilsin verilmesin her konuda
dinleyip itâat etmek müminin görevidir.”5
Müminler yöneticilerine itâat ederler. Ancak daha iyi yönetimler için
uyarı, eleştiri ve yönlendirme (demokratik katılımcılık) hakları hiç
şüphesiz mahfuzdur. Onlar görevleri de olan bu haklarını İslâm’ın ve
olgun aklın verilerine çağırma ve zıtlarından sakındırma vazifesinin bir
gereği olarak kullanırlar.
Çünkü sevgili Peygamberimiz “Din nasihattır: Allah için iyileri
önermektir,öğüt vermektir, sakındırmaktır” buyurmuşlar, bu nasihatin
özellikle yöneticilere yönelik olmasını vazifeleştirmişlerdir.6

Yöneticilere ve onların şahsında devlete
saygı
öneminden ötürü Kur’ân’la kurumsallaştırılmıştır.

ve

itâat

ilkesi

Nisâ sûresinin 59.âyetinde Yüce Mevlamız şöyle buyurur:
“Ey iman sahipleri! Allah’a itâat edin. O’nun Peygamberlerine ve
içinizden olan yöneticilere de itâat edin. (Uygulamalarla ilgili)
herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah’a ve peygamberine
arzedin, eğer Allah’a ve Âhiret Gününe inanıyorsanız (yapmanız gereken
budur). Böyle yapmanız sizin için daha hayırlı, sonuç bakımından daha
güzeldir.”
Bu âyeti kerimede Allah’a itâat edilmesi yanı sıra elçisi Hz.Muhammed’e
ve de bilginlere ve bilgili yöneticilere itâat edilmesi emrolunmaktadır.
Ancak bu yöneticiler, müminlerden olan yöneticilerdir. Bir diğer ifadeyle
Allah’ın ve Peygamberinin koyduğu yasalara göre yönetenlerdir, yönetim
Allah’ın ve
konusunda yönetilenlerle bir anlaşmazlığa düşüldüğünde
Peygamberinin koyduğu yasaların amaçları doğrultusunda kararlar alabilen
yöneticilerdir.
Daha da önemlisi yönetim hakkının Allah da olduğunu beyan eden
âyetlerin mucizevi ifadelerinde değinildiği üzere yönetimlerini Allah
için, Onun rızasına ermek amacıyla sürdüren yöneticilerdir.7

Kur’ân’ın itâat edilmelerini farz bir görev kılarak âhiret hayatının
mutluluğu veya azabı ile de irtibatlandırdığı yönetimler-yöneticiler
açıklanmaya çalışıldığı üzere Kur’ân ve Nebevî Sünnet bağlısı yönetimleryöneticilerdir.

Böyle
olması
da
gerekirdi.
Çünkü
Kur’ân
ve
Sünnet
ölçüleri
akledilebilir inanç esaslarını, çağdaş insanlığın da yücelttiği temel
haklar ve özgürlükleri, bunlarla ilgili görevleri, yasakları ve sayıları
sınırlı cezaî kuralları içerdiğinden İslâm dışılık insan doğasıyla ve
mutluluğuyla çatışan ilkelliklerdir.
Pek tabiidir ki İslâm’ın öngördüğü ve düşünür insanlığın yüceltiği
insancıl değerleri taşımayan yönetimlere
itâat olunmaz. Çünkü İtâat
Peygamberimizin
özetlediği
gibi
ancak
Maruf’da
(vahiy-akıl-bilim

verilerine
uyuşta)
dır.8
Ancak
itâatin
gerekli
olmaması,
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itâatsizlikle başlayabilecek başkaldırıyı da gerektirmez.

sivil

Hayatın İslâm’a göre yaşanılmasını engelleyici hukuk dışı müstebitzalim azınlık baskıları olmadıkça ve çoğunluğun özgür tercihlerine karşı
çıkılmadıkca toplumsal uzlaşı sürdürebilir. Sürdürülmesi de tabiidir.

İşlediğimiz konuyu seçmemiz ve bilgiler sunmamız son dönemlerde gelişen
ilâhîyat
kökenli
bilimsel
şarlatanlıklara
karşı
bilgilendirme
ve
bilinçlendirme görevimizi yapabilmek, etkili-yetkili kişi ve kurumlara
İslâm’a saygılı demokratik hukuk devletinin asgari gereklilik olduğunu
duyurmak içindir. Bu vesile ile bir aydın olarak tarihe şu notu da
düşürmek istiyoruz:
Türkiye Cumhuriyeti bizim devletimizdir. Hiçbir kişi; canlarımız,
kanlarımız ve emeklerimizle hayat verdiğimiz hiçbir kurum Ona bizden daha
fazla bağlılık gösteremez.
Biz mazinin derinliklerine kök salmış Devletimizin ve topraklarımızın
İslâm’la yoğrulduğu ve onunla renklenip yüceleşeceği inancındayız.

Amacımız, Devletimizi, Milletimizin kök değerlerine bağlı, inancımızı
özgürce yaşayabileceğimiz, insan haklarına fiilen saygılı, bilim ve
sanatta gelişmiş bir hukuk devleti olarak yaşatmaktır. Çünkü biz
devletimize, AB gibi uluslararası topluluklara girildiğinde anlamını
büyük ölçüde yitirecek vatandaşlık bağlarıyla değil vatandaşlık bağları
yanı
sıra,
yüreğimizi
kaplayan
İslâmî
iman
bağlarıyla
bağlıyız.
Bağlarımızı da pekiştirmek amacındayız. Bunun içindir ki önümüzdeki
jakoben engelleri aşmak istiyoruz. İslâmî
yaşantımızı ve insanlık
değerlerimizi kısıtlayacak haksız yasalara “hayır”
diyoruz.
Demokratik
yöntemlerle
önleyebileceğimiz
zulüm
uygulamalarına
“Devlete
itâat
farzdır” şarlatanlığı ile onay çıkaran modern
kölelik
savunucularını
şiddetle kınıyoruz. Zira İslâm da, devlet olarak kabul ettiğimiz evrensel
beyannameler, sözleşmeler, şart ve kriterler de bunu gerektirmektedir.
Cuma
Mesajı’mızı
İslâm’ın
egemenlik
anlayışını
özümsemiş
Hz.Ebu
Bekir’in devlet başkanı seçilmesinin ardından yaptığı ve dönemimizde de
iyice kavranılmasını dilediğimiz konuşmasından pasajlarla bitiriyorum:
“Ey insanlar! En iyiniz olmadığım halde sizin başınıza geçirilmiş
bulunuyorum. Vazifemi gereğince yaparsam, bana yardım ediniz, yanılırsam
bana doğru yolu gösteriniz...

İçinizdeki zayıf hakkını alıncaya kadar benim nazarımda kuvvetlidir,
içinizdeki kuvvetli de ondan başkasının hakkını alıncaya kadar katımda
zayıfdır...

Ben Allah’a ve Peygambere itâat ettikçe bana itâat ediniz. Ben Allah’a
ve peygambere isyan edersem sizin bana itâatiniz gerekmez.”10

Değiştirilemez Düsturlarıyla İslâm,
Demokratik Cumhuriyetin de İdeal Ortamını Oluşturur

İslâm, Allah’ın insanlar için vaz ettiği dindir. O bütün peygamberlerin
ortak tebliğidir. Tüm insanlar için seçilen son Peygamber Hz. Muhammed’in
tebliğ ettiği, ilâhî vahyin en son ve en mütekâmil ürünlerini içeren
Kur’ân, bu dinin nihaî ve Kıyâmet’e kadar geçerli kaynağıdır.

Kur’ân kaynaklı ve Hz. Muhammed açıklamalı İslâm, insanlığın istikrarı
ve mutluluğu için gerekli bütün zaman ve mekân üstü temel kurallar ve
hakikatleri muhtevidir. Onun insan doğasıyla örtüşen yönlendirici ve
görevlendirici kuralları, açık ve kesin bir dille verilmiş, akıl ve duyu
organlarıyla kavranılmayacak hakikatleri, tekâmüllere göre daha iyi
anlaşılabilmeleri için sembol ifadelerle sunulmuştur.

İslâm’ın
bu
zaman
ve
mekân
üstü
kurallar-hakikatler
manzumesi
değiştirilemez niteliklidir. Bu değiştirilemezlerin bir bölümü fıtrat,
akıl ve bilim onaylı olup, bir bölümü de insanlığın değiştirilemez kılmak
için örgütlenip evrensel beyannameler ve anayasalarla hukuki normlara
bağladığı değerlerdir.

Yaygın cehalet sebebiyle olgun akıl ve gelişen bilimle çelişmeli ve
çatışmalı olarak propaganda edilebilen bu değiştirilemezler dizisini
şöylece özetleyebiliriz:

İman esasları
1)

İslâm’ın
değiştirilemezlerinin
bir
bölümünü
inanç
esasları
oluşturur. Allah’a, O’nun mutlak egemenliğine, sonuncusu Hz. Muhammed
olan Peygamberlere, kutsal kitapları özetleyen Kur’ân’a ve bu azim
kitabın duyurduğu başta Âhiret hayatı olmak üzere diğer bütün inanç
esaslarına iman, İslâm inanç esaslarının özetidir.

Allah’ı ve evreni tanıtan, insana yaratılış nedenini, Yaradan’ına,
insanlara ve kendisi için yaratılmış tabiat varlıklarına karşı
görevlerini öğreten ve ona hayatının bütününden sorgulanarak azaba
uğratılacağı veya Cennet’le nimetlendirileceğini duyuran bu inanç
esaslarıdır.

Temel haklar ve hürriyetler
2)

İslâm’ın
özellikle,

değiştirilemez
kıldığı
kuralların
bir
bölümünü
asrımız insanlığının
geliştirme, evrenselleştirme

de
ve

değiştirilemez kılma
özgürlükleridir.

mücadelesini

verdiği

temel

insan

hakları

ve

Can-mal-mesken
dokunulmazlığı,
kanun
önünde
eşitlik,
hukukun
seçme ve seçilme
hakları,
üstünlüğü, öğretim-eğitim-örgütlenme,
vicdan ve din hürriyetleri ve benzerlerinden oluşan bu hak ve
Allah
tarafından
insana
doğuştan
verilmiş
hürriyetleri İslâm,
değerler olarak bildirmektedir.

O, bu değerleri görevleştirmekte, uygulanmaları veya çiğnenmelerini
azabı ile irtibatlandırmaktadır.
ebedî hayatımızın mutluluğu veya
Çünkü bunlardan Kur’ân’la belirli bir tekinin bile red olunması
kâfirlik sebebi, yani ebedî felâket nedenidir.

Koruyucu yasaklar ve cezalar
3) İslâm’ın değiştirilemez kurallarının diğer bir bölümü, temel haklar
ve hürriyetleri korumak için koyduğu sayılı yasaklarla bu yasakların
bir bölümü ile ilgili cezalardır.
Cezai müeyyideli yasakları yalnızca insan öldürme ve yaralama, zina
iftirası, zina, hırsızlık ve meşru yönetime silahlı başkaldırı
oluştururken, cezaları uhrevi veya yönetimin takdirine bırakılmış
yasakları da faiz, içki, kumar, eşcinsellik, sözleşmeleri ihlal,
rüşvet ve iftira gibi yasaklar oluşturur.
Yönetimle ilgili ana kurallar
4)

İslâm’ın değiştirilemezlerinin bir bölümünü de yönetimle ilgili
oluşturur.
Bunları
da adâlet, liyakatlileri
çerçeve kuralları
görevlendirme, şura (danışma-seçim) ile bütün bireylere eleştiri,
yönlendirme ve katılımcılık görevini yükleyen emr-i bilma’ruf olarak
özetleyebiliriz.

Özel ibâdetler ve ahlakî prensibler
5) İslâm’ın değiştirilemezlerinden bir kısmını da Hz. İbrahim sonrası
tüm ilâhî şerîatlerde yer alan namaz, zekât, oruç ve hac gibi ibadet
görevleriyle insanlığın doğuştan güzellikleri ve gerekliliklerini
kavradığı aile-miras gibi kurumlardır. Ayrıca sevgi, özveri, yardım
ve
doğayı
ilâhî
bir
emanet
gibi
görüp
koruma
gibi
ahlâkî
prensiplerdir.
Görüldüğü gibi, İslâm’ın değiştirilemezleri insanlığın bildiği ve bir
bütün halinde değilse de farklı dini kabuller, felsefi ve hukuki
sistemlerle parça parça yücelttiği düsturlardır.
Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği Kur’ân merkezli İslâm’ın yüceliği, Hz.
İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa gibi diğer İslâm peygamberlerinin
tebliğlerini özetlemiş ve geliştirilmiş olması, dünya ve âhireti

içine alan ve de insan doğasıyla
insanlığa sunmuş olmasıdır.

örtüşen

bir

yapı

içerisinde

Ana
hatlarıyla
özetlediğimiz
değiştirilemezleriyle,
bu
değiştirilemezleri yaşantıya dönüştürücü Muhammedî buyruklar belirli
ve sınırlıdır.

Ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar insan hayatı ile ilgili olup
yaşanılan döneme, coğrafi ve sosyal şartlara göre değişiklikler
arzetmesi gereken kurallar, değiştirilemez kılınan çerçeve ilkelere
ve ihtiyaçlara göre belirlenmek üzere insan aklı ve tecrübesine
bırakılmıştır, tabii olarak da değişkendir.
Değiştirilemezleriyle işte İslâm budur.

O, vahye dayalı ve akıl ürünlü bir hayat düzenidir.
Hak’sız güç egemenliğine ve sömürüye kapalı bu ilâhî düzene inanma
veya onu yaşama zorunluluğu yoktur. Özgür iradeleriyle ona inananlar,
güçleri ölçüsünde onu yaşarlar.
Çoğunluğu oluşturduklarında
ise azınlıkların
ederek onu bütünüyle yaşamaya çalışırlar.

haklarını

tekeffül

İslâm
denince
onun
insanlığı
kuşatıcı
evrensel
ilkeleri
ve
kurallarını bir bütün içinde değil de parça parça ele alarak, onun
önermeksizin cinsel anarşiye alternatif olarak sunduğu birden fazla
eşlilik ruhsatını, hırsızlıkla ve zina ile ilgili caydırıcı nitelikli
âdil cezalarını, eşlerin her birini ve yargıyı yetkilendiren mükemmel
mükemmel
boşama
kurallarını,
görevlerle
ilişkili
haklar
üstü
dengesini gözeten âdil miras sistemini ve insanlık değerlerini yaşama
ve koruma olan cihad ilkesini çağrışım yaparak ve yaptırarak yermeye
cehaletlerini
kurtuluşlarına
engel
kılan
bahtsız
kalkışanlar,
insanlardır.
İslâm
değiştirilemezleriyle
oluşturduğu çerçeve hükümleri
ve
aklın verileriyle insanlığın oluşturabildiği ve
yücelttiği
tüm
değerlere
açıktır. Onu
ideal
boyutlarına
oluşturabileceği
ulaştırabileceği insan hakları ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğü ve
demokratik cumhuriyet gibi ilkeler ve kurumların karşıtı olarak
gösterenler, karanlıklarıyla gerçekleri perdeleyenlerdir.
Hz. Adem’den beri olgun insanlığın bildiği ve kınadığı inançsızlığa
dayalı içkili-kumarlı-zinalı, eşcinsel yaşantılarını, iktisadî sömürü
ve siyasî despotizmle örülü hayatlarını insanlığın ortak değerleri
sanan bu mürteciler için Rabbimizden hidayetler diliyoruz.
* * *
İnsanların
insanlar
üzerinde
ilahlaşmasını
önleyen
değiştirilemezleriyle İslâm, Allah’ın rahmet nizamıdır. Yarattığı, tabiat
kanunları gibi koyduğu İslâmî düsturları da mükemmel kıldığı için
insanlık İslâm’a muhtaçtır. İslâm’dan yoksunluk Kur’ân ifadesiyle semayı
ve arzı ağlatacak bahtsızlıktır.
Cuma Mesajı’mızı, Al-i İmran Sûresi’nin 85. âyetiyle bitiriyorum:

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa bu kendisinden
edilmeyecek ve o kişi Âhiret’te kaybedenlerden olacaktır.”

asla

kabul

İslâm Özgürlükçüdür

Yüce Allah akıl, ilim ve irade gücü ile yarattığı insanları denemeye
diledi.Onlara
içlerinden
Peygamberler
seçip
uğratmayı
gönderdi.Peygamberler vahiy yoluyla aldıkları ilâhî emirleri ve yasakları
insanlara tebliğ ettiler.Bu tebliğleri ile Allah’â ibadet edilmesi
Cennet’le
müjdelediler,
Cehennem’le
korkutup
çağrısında bulundular.
uyardılar.

İnsanlara
yapılan
bu
çağrılar,
insanları
Allah’ın
egemenliğine
bağladığı, insanları sömürme yollarını kapadığı için siyasî, ekonomik ve
kültürel egemenliği ellerinde bulunduran hakim gruplar Peygamberlere
şiddetle karşı çıktılar.

İlâhî
irade,
Allah’a
iman
ve
hayatın
bütününü
ibadetleştirme
çağrılarına olumlu veya olumsuz fakat hür (özgür)iradelerle karşılık
verilmesini gerektirdiği için Peygamberler yalnızca tebliğde bulundular.
alaya
alındılar,
işkence
yapıldılar,
sürgün
edildiler
ve
Onlar
suikastlere uğratıldılar ama tebliğ ettikleri dinin lehine asla baskı
yapmadılar-yaptırmadılar, hakim konuma geldiklerinde bile özgürlükçü
tavırlarını değiştirmediler.
Kur’ân Peygamberlerin yalnızca çağrı/tebliğ görevi, insanların da
inanıp inanmama hakları ve hürriyetleri (özgürlükleri) olduğunu şöylece
açıklar:
“...Peygamberlerin
olmuştur.”

görevleri

başka

değil

ancak

Çağrıda

bulunmak

“Biz
insana
(peygamberler
aracılığıyla)
dosdoğru
yolu
gösterdik.Şükredici veya nankör olmak artık onun seçimine bağlıdır.Biz
Allah’ı ve O’nun insan üzerindeki egemenliğini inkâr edenler için
zincirler, halkalar ve yakıcı bir ateş hazırladık.”1
Kurân penceresinden bakıldığında özgürlükçü yapı bütün Peygamberlerin
hayatında görülebilirse de biz, evrensel kılınan son Peygamber Hz.
yönelecek, Ona ve Onun şahsında bütün müminlere
Muhammed’in hayatına
yönelik âyetlerle İslâmın özgürlükçü yapısına kısaca açıklık getireceğiz.
Yüce Allah “Şahit, müjdeleyici ve kokutucu/uyarıcı
olarak gönderdiği...2 Hz. Muhammed’e şöyle buyurur:
“Sen öğüt ver; senin görevin yalnızca öğüt
üzerinde zorlayacak bir güç sahibi değilsin.”

bir

vermektir.

peygamber’’
Sen

onlar

“Biz onların (o yeniden dirilmeyi inkâr edenlerin) ne söylediklerini
iyi biliyoruz; ve sen onları hiçbir şekilde inanmaya zorlayamazsın.Ama

sen yine de benim uyarımdan
hatırlatmada bulun.”3

korkabileceklere

bu

Kur’ân

aracılığıyla

Kur’ânla çağrıda bulunduğu insanların bir bölümünün inkârcılığını
sürdürmesi sebebiyle ileri derecede üzüldüğü ve onların da iman etmesi
gerektiğine kendisini şartlandırdığı için Yüce Rabbimiz Hz. Peygamberi
şöylece uyarır:

“İnsanların
bir
kısmı,
ulaştırdığın
mesaja
(üzüntünden) neredeyse kendini tüketeceksin.”
“Eğer Rabbin dileseydi
erişirdi. (Ama dilemedi.)

(inanmıyorlar)

diye

yeryüzünde yaşayan herkes topyekün
Hal böyle iken insanları inanıncaya

imana
kadar

zorlayacak mısın.”4
Çağrılarını sürdüren Hz.Muhammed’e inananlar olduğu gibi inanmayanlar
da olmuştur. İnanmayanlara karşı nasıl tavır takınması gerektiği Rabbimiz
tarafından O’na şöylece açıklanmıştır:
“(Ey Peygamber!) Seni yalanlamaya kalkışırlarsa o zaman onlara şöyle
de: Benim yapıp-ettiklerim bana (yazılacak,) sizin yapıp- ettikleriniz de
ne
siz
benim
yaptıklarımdan
sorumlusunuz,ne
de
ben
sizin
size,
yaptıklarınızdan sorumluyum.”5
Böylesine bir tavır takınabilmek için son derece tahammüllü ve hoş
olmak
gerektiği
içindir
ki
Rabbimiz
O’na
bağışlayıcı
görülü
de
affedici
olmalarını
söylemesini
şöylece
olmasını,müminlere
öğütlemiştir:
“Sen onların yaptıklarına dayan/hatalarını başlarına kakma ve de ki:
Selam olsun size. Çünkü onlar yakında hakikati anlayacaklar.”
“(Ey Peygamber!) İman etmiş olan her kese söyle:Allah’ın (insanları
sorguya çekeceği) günlerinin geleceğine inanmayanları affetsinler, çünkü
insanların hak ettiklerinin karşılığını vermek yalnız Allah’a özgüdür.6
Görevi, Rabbinden aldığı ilâhî emirleri ve yasakları tebliğ edip
öğretmek olan Hz. Muhammed’e özgürlükçü ve affedici tavır sergilemesi
emredildiği gibi engelleyici ve saldırgan muhalefet sergileyen etkili ve
yetkili kişilere karşı çıkması da emredilmiştir.
Üstelik Allah’ın dininin tebliğ edilmesini siyasî,askeri ve ekonomik
egemenliklerine açılmış bir savaş gibi algılayan hakim güçlerin kendisini
ve müminleri yurtlarından çıkaran tecavüzlerine karşı ona ve müminlere
savaş izni verilmiştir; tecavüzlerine aynen karşılık verilmesi ilkesi de
yasalaştırılmıştır.

Örneğin Ahzab sûresinin 48. ve Bakara sûresinin 194. âyetlerinde
Allah’ın Peygamberi ve ilk müminler şöylece görevlendirilmişlerdir:
“Hakikati inkâr edenlerin ve iki yüzlülerin değer yargılarına/yaşantı
uyma.
Onların
üzücü/incitici
sözleri/davranışlarına
da
düzenlerine
aldırma. Yalnızca Allah’a güven; hiç kimse Allah kadar güven verici
olamaz.”

“...Bir kimse size saldırıda bulunursa siz de onun saldırdığı gibi
saldırın;ancak Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olun ve Allah’ın,
kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıyanların yanında olduğunu bilin.”
İnsanlara inanmama - günahkâr olma özgürlüğünü tanıyan ve de Hz.
şahsında
bütün
müminleri
bağlayan
özetlediğimiz ilâhî
Muhammed’in
buyruklar çizgisinde diyebiliriz ki İslâm özgürlükçüdür. Hür (özgür)
gerektiren
doğası
gereği
vicdan
ve din
iradelerin kullanılmasını
özgürlüğü üzerinde baskı kurulmasını onaylamadığı gibi kendisi üzerinde
baskı kurulmasını ve müminleri tarafından yaşanılmasına engel olunmasını
da asla onaylamaz. Bu tür tecavüzleri barışı bozucu çatışma nedeni olarak
görür.
İslâm’ın
özgürlükçü
tavrı
egemenlik
kurduğu
toplumlar
için
de
geçerlidir. Zira o, temel insan hakları ve özgürlüklerini, kendisine
yaratırken
inanmayanlara da tanır. Çünkü bu hakları ve özgürlükleri
insanlara veren Yüce Allah’tır ve bu değerler aynı zamanda devredilemez
görevlerdir.
Bilmemiz gereken bir olgu da İslâm’ın özgürlükçü yapısının, ağırlıklı
olarak değinildiği üzere yalnızca vicdan ve din özgürlüğüne özgü olmayıp
bütün haklara ve hürriyetlere şamil olduğu ve hayatın bütün alanlarını
içine aldığı gerçeğidir.
Ancak hiç şüphesiz bu onun sınırsız özgürlükler tanıdığı anlamına
gelmez. Elbette onun da özgürlükleri kısıtlayıcı yasakları vardır. Ne var
ki onun koyduğu materyalist eğitim ve medya düzeni, içki, kumar, zina, eş
cinsellik ve faiz gibi yasaklar derinden düşünüldüğünde kavranılacağı
gibi temel insan hakları ve özgürlükleriyle ilgili değildir; doğrudan
dolaylı
olarak
başkalarının
sömürülmesini
engelleyici
insani
veya
yasaklardır.Bu sebeple onlar özgürlükleri sınırlayıcı değil bilakis
koruyucu yasaklardır.
Bu tür yasaklar, vahiy kaynaklı ve akıl rehberli
medeniyetlerde ve gelişmiş toplumlarda da vardır.

bütün

özgürlükçü

İslâmî yasaklar arasında yer alan uyuşturucu maddelerin kullanımı,
ırkçılık, kürtaj, çevrenin kirletilmesi, inançlar ve yaşantılar üzerine
baskı gibi yasakları onaylayan sekülarist dünyanın, yukarıda değinilen
bilimsel
verilerle
de
kanıtlanmış
İslâmî
yasaklara
ve
zararları
benzerlerine bütün halinde karşı çıkamaması tam bir çelişkidir ve bu
çelişki onların zaafları sömürücü yapılarından kaynaklanmaktadır.
Bu arada aydınlarımıza ilmi bir katkı olarak belirtelim ki İslâm’dan
sapan fakat sözlü ve fiili saldırılarda bulunmayıp kendi iç dünyasına
çekilmiş bulunan kişiler (mürtedler) için bile İslâm’da uygulanacak cezaî
bir yasa yoktur. Kur’ân ve Nebevî Sünnet’in belirlediği ceza ancak
saldırganlaradır.7

Allah’a ve Ebedî Hayata iman esaslarına dayanan ve merkezine aldığı
insan hayatını maddi ve manevi, ferdi ve içtimai yapısıyla kuşatan ve de
yücelttiği özgürlüklerin insanlık aleyhine kullanılmasını engelleyen
İslâm, insan hayatıyla özdeşleşen ilâhî düzendir.

“Dinde (inanç ve yaşam düzeninde) zorlama yoktur...”8 prensibi de onun
ana ilkesidir.Akıl ona yönelerek, özgürlükler de onu tercih ederek anlam
ve yücelik kazanabilir.
Kur’ân, bu yönelişi ve
şöylece açıklamaktadır:

tercihi

yapamayacakların

uğrayacakları

azabı

“Allah’ı ve O’nun yaşatıcı ve yasa koyucu egemenliğini tanımayanlar
için Cehennem azabı vardır. O, ne kötü bir varış yeridir.
Onlar
Cehennem’e
atıldıklarında
onun
kaynarken
çıkardığı
sesi,
neredeyse öfke ile patlarcasına çıkardığı sesi duyacaklar. Her bir grup
günahkârın oraya atılışında bekçiler onlara soracak: Size hiç uyarıcı
miydi?
Onlar-evetdiyecekler
ve
sözlerini
şöylece
gelmemiş
sürdürecekler:
Evet aslında bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onun sözlerini
yalanladık ve ona: Allah vahiy yoluyla hiçbir emir ve yasak indirmiş
değildir! Siz kendinizi uyarıcı olarak görenler Apaçık bir sapıklık
içindesiniz.
Sonrada şöyle itirafta bulunacaklar:
Biz uyarıları dinlemiş olsaydık veya (en azından) kendi
kullanmış olsaydık, şimdi yakıcı azaba girenlerden olmazdık.’’

aklımızı

Cuma Mesajı’mızı inançsızlıklarını sürdüreceklere Kur’ân’ın söylememizi
öğütlediği özgürlükçü öğretiyle bitirelim:
“Sizin inanç ve yaşantı düzeninize bağlılığınız size, benim iman ve
hayat düzenime bağlılığım da bana.”9

İslâm Barıştır

İslâm; Yüce Allah’ımızın
insanlığın mutluluk düzeni olması için
vaz’ettiği dindir. Bir amacı da insanlar arası ilişkileri dengeye
oturtmak olan bu Hak dinin tüm insanlığa yönelik evrensel bir çağrısı da
barıştır.
İsmi gibi içeriği ile de
Kur’ân’da şöyle buyurmaktadır:

barış

olan

İslâm,

omurgasını

oluşturan

“Ey İnananlar!
Barışı sağlayıcı bütün atılımları benimseyerek / topluca barışa girin.
/ Birbirlerinizin hakları ve hürriyetleri önünde boyun eğin. Şeytan’ın
adamlarını / barışa aykırı yolları izlemeyin. Çünkü Şeytan size,
bozgunculuğu apaçık bir düşmandır.
Eğer size gelen hakikat belgelerini idrak ettikten sonra (barıştan)
saparsanız iyice bilin ki Allah sorgulamaya gücü yetendir, hikmet
sahibidir.”1
Bütün insanlarla barış yapılması için Kur’ân’ın mü’minlere yaptığı bu
çağrı temelde ilâhî vahye dayanan bütün semavi dinler ve de beşeri
sistemler tarafından yapılmaktadır. Ama ne acıdır ki barış arzu edilen
şekilde ve ihtiyaç duyulan kapsamda gerçekleştirilememektedir. Çünkü
barış ancak ve ancak insanlığın kabul ettiği ortak değerleri ve görevleri
etkili bir şekilde hayata geçirmekle sağlanabilir.

Cihanşumül
olan
İslâm’ın
kabulüne,
beşeri
akıl
ve
bilimin
onayına
göre
insanlığın
ortak
değerleri
tarihi
evrenselleştirilen
asırlarda olduğu gibi dönemimizde de temel haklar ve hürriyetlerdir.
İnsanlığın kabul ettiği müşterek görev de sosyal adâleti sağlamaktır.
Barış için haklar ve hürriyetlerle sosyal adâlet gereklidir

İslâm temel hakları ve hürriyetleri takdis ederek ve sosyal adâleti
amaçlayarak, barış ortamını oluşturmuştur.

Yüce Allah’ımızın yaratırken varlığımıza yerleştirdiği, şerîatleriyle
de görevleştirerek ebedî mutluluğumuza aracı kıldığı insan hakları ve
özgürlüklerini tanır, O’nun tavzıf ettiği mali görevleri yaparsak barış
gerçekleşir. İnanç ayrılığı barışa engel değildir.
Can ve mal dokunulmazlığı, vicdan ve din özgürlüğü, özel hayatın
gizliliği, inanılan değerleri yayma, âdil yargı/düşünce ve öğrenim-eğitim
ve örgütlenme hakkı, şeklinde özetlenebilecek haklar ve hürriyetler,

hukuken ve
değildir.

fiilen

hayata

geçirilemezse,

barışın

gerçekleşmesi

mümkün

Kur’ân’ımız; örneğin Mumtehine Sûresi’nin 8. âyetinde dini yaşama
hürriyetimizi çiğnemeye kalkışan ve bizi yaşadığımız yurtlardan ve
kurumlardan atmaya ve bu uğurda yardımlaşmaya çalışan insanları kendimize
dost ve üzerimize yönetici edinemeyeceğimizi bildirirken, vurgulamaya
çalıştığı gerçek budur.
Kur’ân; mütecavizleri de, hakları ve özgürlükleri çiğnenirken onları
yâr ve egemen kılan mü’minleri de zâlimler olarak tanımlamaktadır.
Zâlimler nasıl barış yapabilirler?

Sosyal
adâlet
gerçekleştirilmedikçe,
toplumsal
yardıma
muhtaç
toplum
standartlarına
göre
belirlenecek
ihtiyaçları
insanların
giderilmedikçe de toplumsal barış sağlanamaz. Barışı sağlamak şöyle
dursun anarşi dizginlenemez, kaos önlenemez.

Şanlı Peygamberimiz dini-mali görevler olan zekât, âciz akrabaya
nafaka, yararlanılan mallardan ödünç verme yoluyla faydalandırma ve
sosyal adâleti gerçekleştirici
felaket anlarında yardıma koşma gibi
kanını
dökmeye,
görevleri yapmamanın tarihi topluluklarıbirbirlerinin
yağmalatmaya
yönlendirdiğini
açıklamaktadır.
Malların
mallarını
dağılımında dengeyi oluşturan adâlet sağlanmazsa denge olan barış nasıl
sağlanabilir?
Barış için gerekli diğer ahlâkî prensipler

Barış için haklar ve hürriyetlere fiilen saygı ve yoksullarla dayanışma
gerekli ise de yeter değildir. Bu sebeple İslâm, her vesile ile barışa
yönlendirmektedir.

Mesela Kur’ân inancı ne olursa olsun haklar ve özgürlüklere saygılı tüm
insanlara
karşı
adâleti
ve
ikramı
öğütleyerek
barışa
katkı
2
Hangi amaçla olursa olsun yapılan barış çağrılarının
sağlamaktadır.
kabul edilmesini ve
inanç farklılıklarının barışa engel kılınmamasını
3
emir buyurmaktadır.
Enfal Sûresi’nin 60. âyetinde şöyle buyrulur:
“Eğer onlar barıştan yana eğilim gösterirlerse, sen de barıştan yana
ol. Ve Allah’a güven. O, gerçekten her şeyi işiten, her şeyi hakkıyla
bilendir.”
Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim, İslâm dışı topluluklarla en güzel
diyoloğa
girilmesini
ve
hatta
gerektikçe
onların
yöntemlerle
affedilmesini öğütleyerek de barışa yol açmıştır. Kur’ân’ımızın “Sizin
dininiz, size, bizim dinimiz bize” şeklindeki duyurusu da gerçekçi bir
barış mesajıdır.4
Verdiğimiz ölçüler objektif ölçülerdir.
insanlar için barışı sağlayıcı vasıftadır.

İnançları

farklı

olan

bütün

İslâm’ın içe dönük; Müslümanlara yönelik mesajları ise daha sıcak ve
ayrıntılıdır. Mesela Kur’ân’ımız kardeş olarak ilan ettiği mü’minlere ilk

kardeşlik
görevi
olarak
uzlaştırıcılığı
yüklemiş,
arasında ezilenlerden yana tavır
konularak ve de
uygulanarak barışın sağlanmasını emretmiştir.5

vuruşan
adâlet

gruplar
prensibi

Şanlı Peygamberimiz de barış anlamını içeren selam sözcüğünü kullanarak
selamlaşmadan affedici olmaya kadar barışa yöneltici ve de Cennet’e
nice
öğütler
vermiştir.
Hayati
bir
zaruret
olarak
götürücü
değerlendirdiği için çok istisnai bir uygulamayı yani barış için yalanı
meşrulaştırmıştır.6 Barış eylemlerini de sevabı en büyük ameller arasında
zikretmiştir.
Barış güçle sağlanabilir

İslâm’ın barışa çağrısını ve barışa yöneltici kurallarını özetlemeye
çalıştık. Barışla ilgili olup barış kadar önemli bir nokta da barışın
güçle sağlanabileceğidir. Bu sebepledir ki Kur’ân’ımızın Enfal Sûresi’nde
kuvvet
hazırlanılması,
sonra
da
barışın
kabullenilmesi
önce
.7
emrolunmuştur
Barış güçle sunulur, kabul edilir, korunur ama dilenilmez. Hakları ve
hürriyetleri çiğneyen sömürücülerden barış dileyenler, barışı sağlayamaz,
yalnızca zilletlerini artırırlar.
Muhammed Sûresi’nde şöyle buyrulur:

“(İnancınız ve ahlâkî değerlerinizle) en üstünken (haklarınız ve
özgürlüklerinizi) çiğneyen (zâlimlere karşı) gevşemeyin ve onlardan barış
Allah
sizinledir.
Yaptığınız
çalışmaların
karşılığını
dilenmeyin.
8
eksiltmez”
* * *
Biz insanlar Rabbimiz tarafından en güzel kıvamda yaratılmış ve güzel
yarışına
çıkarılmış
sorumlu varlıklarız.
İnançlarımızı
ve
ameller
yaşantımızı sorgulayacak yalnızca Allah’dır. Bizim vazifemiz adâlet
saçarak, ikramlar yaparak barışa koşmaktır. “Helalleri haram, haramları
helal kılmadan” barışı sağlamaktır. Çünkü Kur’ân ifadesiyle, “...Barış
insanlık için daha hayırlıdır...”9

Din ve Vicdan Özgürlüğünü Korumak

İslâmın omurgasını teşkil eden Kur’ân-ı Kerim’e göre insan, Yüce
Allah’ımız tarafından güzel ameller yarışına çıkarılarak denenmesi için
yaratılmıştır. Bu gerçeği pekiştirici bir diğer Kur’ânî bildiriye göre o,
güzel amellerle ibadet etmesi için halkolunmuştur.1
Bu sebeple insana yaratılıştan akıl ve irade verilmiş, haklar
yaşama
hürriyetlerle de donatılmıştır. Allah’ın yasalarına göre
olan ibadet görevini nasıl yapacağı
da
ona Peygamberler
aracılığıyla
öğretilmiştir.2

ve

Yüce Rabbimiz dileseydi, melekler gibi inançlı ve ibadetli kullar
olarak yaratabileceği
insanları böylece özgür iradeleriyle
kulluğa
yönlendirmiştir. Koyduğu yasaların tebliğcileri olan Peygamberlerini de
baskıcı değil, yalnızca müjdeleyici ve korkutucu kılmıştır.3

Özetlemeye
çalıştığımız
ilâhî
deneme,
insanın
iradesini
özgürce
kullanarak seçimini yapması üzerine kurulduğu için, özellikle vicdan ve
din hürriyeti, İslâm dininde temel ilke olmuştur.4
* * *
Herhangi bir inanç sistemine inanma veya inanmamayı içeren vicdan
hürriyeti ile, inanılan dinin kurallarına göre yaşama anlamına gelen din
hürriyeti temel kural olduğu için, vicdan ve din hürriyeti bütün
şuurlu dindarlar tarafından korunmuştur. Vahye dayalı
Peygamberler ve
medeniyetlerin de ortak özelliği olmuştur.

Ne var ki tanımları verilen vicdan ve din hürriyetleri, genelde ilâhî
inanmayan,
bir
diğer
ifadeyle,
Allah’ın,
elçileri
olan
vahye
hükümler indirdiğine ve O’nun huzurunda
Peygamberleri aracılığıyla
sorgulanılacağına inanmayan kesimler tarafından çiğnenmiştir.

Çoğunluğunu egemen müstekbir grupların oluşturduğu bu inanç yoksunu
zümreler, Peygamberlerin tebliğlerini engellemeye kalkmışlar, onları ve
yurtlarından sürmüşler,
mü’minlerini alaya almışlar, tehdit etmişler,
Bu yolda yetkilerini, imkânları
ve
maddi
suikastler yapmışlardır.
edilmesi ve yaşanmasını
varlıklarını kullanmışlardır. Hak dinin kabul
zulümlerini
boyutlandırmışlar,
başta
can
ve
mal
engellerken,
dokunulmazlığı olmak üzere nice haklar ve özgürlükleri de ayaklar altına
almışlardır.

İlginç ve acıdır ki, inkârlarını zulümleriyle katmerleştiren bu
insanlar, kendilerini doğru yolda sanmışlar, Allah’a inandıkları halde

O’nun
yasalarına
suçlamışlardır.5

inanan

mü’minleri

toplum

anarşistleri

olarak

Suçlamışlardır, ama gerçekte onlar, Yaradan’ın kanunları kabul gördükçe
asaletine
dayalı
üstünlükler
sağlayamayacaklarını, insanları
soy
çıkarlarına âlet ederek sömüremeyeceklerini anlamışlardır; cinayetleri ve
meşrulaştıramayacaklarını, denetim
ve
yargı dışı
yolsuzluklarını
kalamayacaklarını, diledikleri kararları alarak ve vergileri koyarak
putçu
geleneklerini
sürdüremeyeceklerini,
despotlaşamayacaklarını,
ve eşcinsel yaşantılarını
devam ettiremeyeceklerini
içkili, zinalı
Özetlersek,
insan
hakları
ve
hürriyetlerini
bilmişlerdir.
çiğneyemeyeceklerini kavramışlardır.

Kur’ân,
onların
yaptığı
zulümlerin
ve
uğratıldıkları
azapların
anlatımlarıyla doludur. Genelde insan hakları ve özgürlüklerini, özelde
din hürriyetini prangalayan ve daha azgın ve yaygın örneklerini özellikle
devrimiz İslâm ülkelerinde gördüğümüz bu insanları Kur’ân, sapıklar
olarak suçlamış, zâlimler olarak tavsif etmiş, kâfirlikleri yanı sıra,
yolundan
alıkoymaları
sebebiyle
de
cezalandırılacaklarını
Allah’ın
duyurmuştur.
Nisa, Hud ve Nahl sûrelerinde şöyle buyrulmuştur:

“Hakikati
inkâr
etmeye
ve
insanları
Allah
yolundan
şartlanmış olanlar, derin bir sapıklık içindedirler.”

saptırmaya

“Unutmayın, Allah’ın laneti zâlimleredir.
Onlar, insanları Allah
yolundan alıkoyarlar. Allah yolunu eğri bir yol olarak göstermeye
çalışırlar. Âhireti yok sayan da zaten onlardır.”
“Hakkı inkâra kalkışan ve başkalarını Allah’ın yolundan çeviren
kimselerin
üzerine
haklar
ve
özgürlükleri
çiğneyerek
çıkardıkları
6
bozgunculuktan ötürü azap üstüne azap yığacağız.”
* * *
Yaratılış nedenleri ve ana görevleri olan ibadeti gerçekleştirmek için
kültürel, siyasî, iktisadî, hukuki ve ahlâkî hayatlarını, öğretim ve
eğitim düzenlerini Allah’ın ölçülerine göre düzenlemek ve nesillerini bu
hayata
hazırlamak
isteyen
insanları
Allah’ın
yolundan
çerçevede
alıkoymak, bu amaçla tehdit, ihraç, sürgün ve hapis gibi caydırıcı
baskılar yaparak, temel hakları ve hürriyetlerini sınırlayıp çiğnemek ve
benzeri tecavüzlerde bulunmak, Kur’ân’a göre fitnedir, insan öldürmeden
daha büyük bir cinayettir.7 Ve bu cinayet devrimiz İslâm ülkelerinde daha
da zâlimce işlenmektedir.
Bu azgın suça karşı nasıl tavır
sûrelerde şöylece açıklamaktadır:

alınacağını,

Kur’ân’ımız

muhtelif

“(Sen ey inanan kişi!) sana indirilmiş olan Allah’ın âyetlerine
uymaktan seni alıkoymalarına sakın fırsat verme. İnsanları Rabbinin
(âyetlerin)e çağır. Ve sakın Allah’tan başka varlıklara tanrısal güçler
ve nitelikler yakıştıranlardan olma.”

“(İnancınız ve ahlâkî yaşantınızla) daha üstünken (haklarınız ve
hürriyetlerinizi çiğneyenlere karşı) gevşemeyin, barış dilemeyin. Allah
sizinle beraberdir. Çalışmalarınızın karşılığını asla eksiltmeyecektir.”
“Artık zulüm ve baskı kalmayınca ve yalnızca Allah’a kulluk edinceye
kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse, düşmanlık yalnızca zâlimlere karşı
sürdürülecektir.”8
* * *
Anlamları sunulan âyetlerden açıkça anlaşılacağı üzere, Müslümanın
vazifesi Allah’ın âyetlerine göre yaşamaya çalışmaktır. O’nun yolundan
alıkoymak isteyenlerle barışa girmemektir. İnsan hakları ve özgürlükleri
baskılarını
kaldırıncaya
kadar
kullandıkları
yöntemleri
üzerindeki
istimal ederek onlarla mücadele vermektir.
Ancak mücadele yalnızca Müslümanların hakları ve hürriyetleri için
değil, inançları ne olursa olsun tüm mağdur insanlar için verilmelidir.
değil
İslâmî
din
hürriyetini,
Cehennem’e
gitme
özgürlüğünü
Zira
kısıtlamak dahi ilâhî deneme düzenine baş kaldırmaktır ve suçtur.
Koruyucu ve savunucu mücadele verilmeli, ancak, mücadele verilirken dinin
temel kurallarından biri olan adâlet de çiğnenmemelidir.
İslâmî bir şiar
olan Kâbe’nin
ziyaret
edilmesinin
engellenmesi
örneğinden hareketle Kur’ân-ı Kerim, hak ihlallerinin oluşturacağı kinin
ve de yapılması gerekeni şöylece emir
tecavüze dönüştürülmemesini
buyurmuştur:
“Sizi, Kâbe’yi içine alan Mescid-i Haram’dan alıkoyanlara; (Mescid-i
Haram’la sembolize edilen dini görevleri ifa etmekten fiziksel veya
manevi anlamda alıkoyanlara) olan öfkeniz saldırganlık yapmanıza yol
açmasın. İnancınız gereği yapmakla emrolunup-öğütlendiğiniz hayırları
yapmada ve ilâhî sorumluluk bilincini geliştirmede yardımlaşın. Hakka
isyan ve halka düşmanlıkta güç birliği yapmayın. Şüphesiz Allah’ın
intikamı çetindir.”9
* * *
Baskılar kurarak Allah yoluna sokmak da, Allah yolundan alıkoymak da
Yaradan’a ve O’nun koyduğu hür iradeye dayalı kulluk düzenine tecavüzdür.

Bu tecavüzü engellemek ve Allah’a
ibadet
görevimizi gereği şekilde
yapabilmek için vicdan ve din hürriyetine sahip çıkmalı, Kur’ân’ımızın
İnsan hakları
ve özgürlüklerine
öngördüğü şekilde kenetlenmeliyiz.
duyarlı tüm güçlerle asrımızın hilfül-fudullarını oluşturmalı;meşru
atılımlarla zâlimleri zulümleri içerisinde çökertmeliyiz.
Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum.
Al-i İmran Sûresi âyet 142:

“Yoksa siz,
Allah içinizden cihad
edenleri belirlemeden
ve
sabredenleri ortaya çıkarmadan Cennet’ine gireceğinizi mi sandınız?”

de

İslâm’da Düşünceyi İfade Hürriyeti

Evrensel nitelikli hukukî metinlerle onaylı temel insan hakları ve
hürriyetlerinden biri de düşünceyi ifade etme hak ve hürriyetidir.
İslâm’a göre bu hak ve hürriyet insana Yaradan’ı tarafından insan olarak
yaratıldığı ve kulluk denemesine uğratıldığı için verilmiş ve de görev
kılınmış bir haktır.

Bu hakkın ilk kullanıcıları da Peygamberler olmuştur. Bilindiği gibi bu
önderler,
gönderildikleri
inanç
ve
ahlâk
yoksunu
mütecaviz
yüce
toplumları erdemli bir hayata erdirmek için ilâhî kanunları tebliğ
etmişler, toplumlarını yapılandırıcı bu inkılapçı tebliğleri sebebiyle
suikastlere dahi uğramışlardır.1

İlâhî deneme gereği verildiği içindir ki bu hakkın ilâhî prensipler
çizgisinde gereğince kullanılması ebedî saadet sebebidir. Çünkü Yüce
dilini
ve
üreme
organını
koruyabilene
Cenneti
Peygamberimiz
müjdelemiştir.
Düşünceyi ifade hürriyeti genelde düşünürleri,
bilim ve siyaset
adamlarını ilgilendirir bir hak gibi görünebilse de temel bilgileri
bütün Müslümanları
edinmek ve toplumsal hayata katılmakla yükümlü
alâkalandırır bir haktır.
Bilindiği gibi Müslüman, İslâm Dini’nin temel inanç ve ahlâk esasları
ile yüklendiği ana görevleri ve ilâhî yasakları farz-ı ayn bir görev
olarak öğrenmekle yükümlüdür. Böylece kendisine düşünce üretimi için
gerekli alt yapısı hazırlatılan mümin, yüklenilen toplumsal görevlerinin
gereği olarak da düşüncelerini ifadelendirme konumundadır. Düşünceyi
hakkını
gerekli
kılan
toplumsal görevleri
şöylece
ifadelendirme
özetleyebiliriz;
Düşünceyi ifadelendirmeyi gerektiren vazîfeler

1. Bütün Müslümanlar bilgileri ölçüsünde marufa çağırmak ve münker’den
sakındırmakla vazifelidir.2

Maruf; İslâm Dini’nin, bilimin, vahiy ve bilimle ayarlı
yapılmasını gerektirdiği bütün görevleri, güzellikleri içine alır.

aklın,

Münker, maruf’un zıddıdır. Hiç şüphesiz bu görevin yapılması, sözlü ve
de yazılı olarak düşüncenin ifadelendirilmesini gerektirmektedir.

İslâm literatüründe
nitelenen bu görevin
şöylece değinebiliriz,

“Emr-i bil-maruf ve nehy-i anil-münker” olarak
çerçevesine alınabilecek diğer bazı görevlere

“İslâm Dini’ni nasihat, yürekten samimi öğüt” olarak niteleyen bir
hadiste bu nasihatin genelde bütün müminlere, özelde de yöneticilere
yapılması gereği
vurgulanmaktadır.3
Güzel öğütler ve ilmî ikazlar
şeklinde yapılacak nasihatten etkilenmeksizin haksızlıklarını sürdürecek
yöneticilere karşı, şeytanlaşmış dilsizler konumuna düşmeden gerçekleri
haykırmak da bir görevdir. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır;
“Haksızlık karşısında susan şeytandır”
“En büyük cihad zalimleşen yönetici ve yönetimlere karşı gerçekleri
dile getirmektir”4
Nasihat ve gerçekleri haykırma yanısıra, Kur’ânî emirler olarak Allah
için adâletle gerçekleştirilmesi gereken şahitlikle, ilâhî düsturları
saptırmaksızın
duyurmak
şeklindeki
gizlemeksizinve bağlamlarından
vazifelerin yapılması da bilgi ve düşünceyi ifadelendirmeyi gerekli
kılmaktadır.5
2. Ferdî, ailevî ve sosyal hayatta ve özellikle de yönetimlerde
uygulanması gereken şûra, yani istişare ve seçme prensibi de düşünceyi
ifade özgürlüğünü kutsallaştırmaktadır. Zira şûra görevinin yapılması,
düşüncelerin ifadelendirilerek yansıtılmasını gerektirmektedir.6

3. Kur’ân ve Sünnet’in açıklık getirmediği konularda sağlıklı çözümler
için işletilmesi
üretilmesi ve gerekli yasaların oluşturulabilmesi
gerekli ictihad kurumu da düşünceyi ifade özgürlüğünü gerektiren İslâm
kaynaklı bir vazifedir.
İslâm’ın yüklediği düşünceyi ifade özgürlüğünü gerektiren
görevler ile ilgili aktarımlarınızı daha da artırabiliriz.

toplumsal

Düşünceyi ifade hürriyeti sınırlıdır

Düşünceyi ifade özgürlüğünün bilimsel ve sosyal alanda hiçbir sınırı
yoktur. “Allah’a ve âhiret gününe inanan kişi faydalıyı dile getirsin ya
da sussun” buyuran Peygamberimizin diliyle İslâm, yönetimleri eleştiri
dahil tüm alanları, düşünceyi ifade özgürlüğüne açmıştır.
Böyle olmakla beraber bir inanç ve ahlâk düzeni olan İslâm’da düşünceyi
ifade özgürlüğünü sınırlayıcı, çoğunluğu ahlâkî olan etik ve hukukî
kayıtların varlığı da bir gerçektir. Bu sebeple düşünceyi ifade özgürlüğü
İslâmî inanç esaslarını, ilâhî yasaları, temel haklar ve özgürlükler gibi
insanlığın ortak değer ve kutsallarını yerme ve de kişisel haklara
saldırı aracı kılınamaz.7
Düşünceyi ifade hürriyetini korumak

Diğer bütün temel hak ve özgürlükler gibi öneminden ötürü düşünceyi
ifade özgürlüğü de korunulması gereken bir haktır. Dinimizde korunulması
zaruri ırz (insanî şahsiyet ve onur) kavramı içinde değerlendirilmesi
gereken bu hakkı, kısıtlayıcı gelenekler gibi engeller yanı sıra zalim
baskıcı güç ve yasalara karşı savunarak korumak kültürel bir cihaddır.
Yüce Peygamberimiz “Irzı uğruna öldürülen kişi şehiddir” buyurduğu için
bu uğurda ölüm de şehadettir.8

Düşünceyi ifade özgürlüğü korunulması kadar, kullanılması da gereken
bir haktır? Bir diğer ifadeyle hak olmanın ötesinde bir görevdir. İslâmî
doğrultuda bu hakkı kullanmak onu gerektiren değindiğimiz amellerle
birlikte kişiyi yücelteceği gibi âhiret saadetine de erdirebilir. Bu
hakkın kullanılmaması kişiyi erdemden ve ebedîarmağanlardan yoksun
kılacağı gibi Allah’ın yergisine de maruz bırakabilir.
Duâlarında korkaklıktan Allah’a sığınan Peygamberimiz, kul ve rejim
korkusunu Allah korkusuna hakim kılarak gerçekleri duyurma hakkını
kullanmayanları elim bir akıbetle uyarmaktadır.9

Düşünceyi ifade hürriyeti kötüye kullanılmamalıdır

Düşünceyi ifade özgürlüğü hakkı kullanılmalıdır. Ancak bu hakkın
kullanımı hakikatleri saptırma, çıkarları koruma, yalan, iftira ve
kişilik haklarına saldırı gibi haramlara aracı kılınmamalıdır. Zira
böylesine bir kullanım, âhiret azabını örgüler.

Doğurabileceği bu acı sonuç sebebiyledir ki Peygamberimiz Hz. Muhammed
(sav) mübarek dilini işaret ederek dilin kullanımı üzerinde ileri
derecede bir hassasiyet gösterilmesini emir buyurmuştur:

“Kişiyi Cehennem azabına uğratacak başlıca ameller nelerdir?” sorusuna
da “Dil ve üreme organı ile işlenen günahlar-suçlardır”
cevabını
10
vermişlerdir.
* * *
İslâmî ölçüler çerçevesinde açıklamaya çalıştığım düşünceyi ifade
hürriyeti hakkı, başta ülkemiz olmak üzere bütün İslâm ülkelerinde
fevkalede önem arz eden bir mevzudur. Zira camiden üniversiteye, kışladan
medyaya, aileden sivil kurumlara kadar her alan bu hakkın kullanımını
kısıtlayıcı ve yasaklayıcı engellerle kuşatılmıştır.

Cehalet, gelenek ve yasakçı devlet yanısıra iman zaafı ile felçli
yüreklerin ve benzerlerinin oluşturduğu bu engeller aşılmadıkça ülkemizi
nurlu, âhiretimizi mutlu kılmak mümkün değildir.
Cuma Mesajı’mızı Asır sûresiyle bitiriyorum;
“Akıp giden zamana and olsun, iman edip de doğru ve yararlı işler
yapanlarla birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler dışında bütün
insanlar hiç şüphesiz ziyandadır.”

Takiyye mi, İnanç ve Amel Zaafı mı ?

Vahiy ve akıl ürünü olan İslâmî düzen yanı sıra akıl ürünü olan
demokratik yapı ile çelişen bir uygulama da mücbir gerekçesi olmaksızın
takiyye yapmaktır.
Ülkemizde vicdan - din özgürlüğü ile düşünce - ifade hürriyeti
üzerindeki baskılar sebebiyle özellikle görevlerini korumak isteyen ordu
muvazzafları dahil İslâmî duyarlılığı olan devlet memurları takiyyeye baş
vurabildikleri gibi aynı hassasiyet içinde olan siyasî kadrolar da
takiyye’ye sığınabilmektedir.
Takiyye nedir?
Sözlükte koruma ve korunma anlamına gelen takiyye kişinin dış baskılariç korkular sebebiyle inancını ve davranışlarını gizleme ve zıtlarını
vurma
eylemidir.
Takiyye,
şartları
gerçekleştiğinde
baş
açığa
vurulabilirliği Kur’ân ve Sünnet’le meşrû bir kurumdur. Ancak gerektirici
sebepler olmaksızın yapılması İslâmî inanç ve amel zaafını yansıtan haram
bir fiildir.
İçinde bulunduğumuz dönemde örnekleri izlenebilecek olan ve bilinmesi
farz-ı ayn bir görev olan Takiyye’yi kâfir ve velî kavramlarını da ihtiva
eden Al-i İmran süresinin 27.ayetinin ışığında açıklamaya çalışacağız.
Kâfir
Kurân çizgisinde ve bir bütün halinde Allah’a, peygamberlik kurumuna ve
ölüm ötesi ebedî hayata; Cennet ve Cehennem’e inanmayan insanların İslâm
literatüründeki ortak adı kâfirdir.

İnsanlık yasası olan Kurânımızın ve açıklaması niteliğindeki Nebevî
Sünnet’in görev yükleyici buyruklarına göre biz müminler bütün kâfirlere
karşı güzel geçimli, yumuşak sözlü, affedici ve merhametli olmakla
yükümlüyüz. İnançlarımızdan ötürü bize savaş açmadıkları ve bizleri
yurtlarımızdan çıkarmak için ittifaklar oluşturmadıkları sürece onlara
adâletli ve ikramkâr olmak da kutsal vazifemizdir.1
İnsan hakları ve hürriyetlerine fiilen saygılı kâfirlere karşı bu
görevleri
yükleyen
dinimiz
İslâm,
kendileriyle
birarada
ahlâkî
yaşadığımız bu insanları velîler edinmememizi de emir buyurmuştur.
Bütün varlıkların mâliki, gücü sınırsız egemen bir Rab olduğunu
açıkladıktan, kendisine ve yasalarına inananların velîler edinilmesi

gereğine işaret ettikten sonra
âyetinde şöyle buyurmaktadır;

Yüce

Allah

Al-i

İmran

sûresinin

28.

“Müminler,
müminleri
bırakıp
da kâfirleri
velîler edinmesinler.
Onlardan korunma amacınız dışında kim bunu yaparsa Allah ile bütün
bağlarını koparmış olur. Allah sizi kendisi (nin emirlerine aykırılıktan,
azabına uğramak) tan sakındırır. Çünkü dönüş yalnızca Allah’adır.”
Velî
Kur’ân-ı Kerim’de çokça tekrarlanan fakat bu âyet-i kerimede “Kâfirleri
veliler edinenlerin Allah ile bütün bağlantılarının kopacağı” kaydıyla
özelliklenen bu ilâhî emrin temel kavramı evliya; veliler sözcüğüdür.2
Yukarıda özetlediğimiz ahlâkî görevler ışığında veliler sözcüğünün
sözlük anlamlarını ve Kur’ân-ı Kerîm’deki kullanımları ve bağlantılarını
incelediğimizde şu anlam tablosunu izliyoruz.3

“Müminler
müminleri
bırakıp da
insan
ve
cin
şeytanlarının
ve
şeytanlaştırılmış “tağût” nitelikli şahıs, ilke ve rejimlerin bağlısı
olan kâfirleri velîler edinmesinler. Onları koruyucu, aracı, yardımcı,
izlenebilir ve husûsiyle temsil yetkisi verilebilir övgü değer insanlar
kabul etmesinler.”
Açıklanan anlam örgüsü içinde kâfirlerin, velîler edinilmesi haramdır.
Müminler kültürel, ekonomik ve siyasî... anlamlarda yalnızca Müminleri
veliler edinebilirler.4
Ancak bir arada yaşadığımız kâfirler, inanç ve yaşam biçimlerini
onaylamadığımız, egemenliklerini meşru tanımadığımız ve onları yüceltip
yetkilendirmediğimiz için veya başkaca sebeplerle bizlere ağır baskılar
uygularlar ve korunmamız gerekli çok ciddi tehditlere maruz bırakırlarsa
velîler
edinebiliriz.
Velîler
edindiğimizi
sözlü
olarak
onları
açıklayabiliriz; arzuları doğrultusunda İslâm’la ilişkili olmadığımızı,
onu referans almayacağımızı bile ifade edebiliriz.

Takiyye/Kur’ânî bir ruhsattır
Meşrûiyetini Kur’ân’dan alan ve yalnızca bir ilâhî ruhsat olan bu tavra

takiyye denir.5 Takiyyenin bir yöntem olarak kullanılabilmesi için öz
canlarımızın veya korumakla birinci derece sorumlu olduğumuz insanların
öldürüleceği veya mallarımızın, organlarımızın telef edileceği ya da güç
yetirilemez işkencelere,
uzun süreli
mahkûmiyetlere uğratılacağımız
tehditlerinin alınması gerekir. Tehdidi yapan kânuni veya illegal gücün
gerçekleştirebilir
konumda
ve
kararlılıkta
olduğuna
söylediklerini
inanılması da şarttır.
Hafif hapis ve para cezaları, örneğin kültürel, siyasî ve medyasal
faaliyetlerin engelleneceği endişesi veya yıllar sonra sağlanabilecek

faydaları koruma mantığı takiyyeyi meşrûlaştırmaz.7 Bu gibi durumlar,
endişeler ve düşünceler riskli de olsa bilgili, yürekli, sabırlı ve de
yalnızca âhiret ecrini amaçlayan atılımlarımızı gerektirir.

Yapılan özet açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Takiyye ancak insan
hakları ve hürriyetlerini tanımayan zâlim kişi kurum ve sistemlerin
olduğu
baskıcı
(jakoben,müstebit)
bir
toplumda
egemen
meşrûlaştırılabilir. Bu nedenle kişileri Takiyye yapıyor olmakla suçlamak
yaşanılan düzeni suçlamak olur.
Hak kavramı ile çelişir yasaları,düşünceyi ifadeye verilen mahkûmiyyet
cezaları, temel haklar ve özgürlükleri çiğneyici illegal uygulamaları,
ödenen vergileri ve alınan borçları toplum aleyhine sömüren sömürücüleri,
inançları ve ibâdetleri sebebiyle görevinden zulmen sürgün ve de ihraç
edilen insanlarıyla ülkemiz, takiyyeye yönelten yapısal bir görünüm arz
etse de,onu bütünüyle meşrulaştıran bir yurt olarak değerlendirilemez.

Bu sebeple İslâm’ın kayıtsız şartsız bağlısı olunduğu haykırılamazsa
da, açığa vurulan göstergeleri sebebiyle kâfirlikleri bilinen kişiler ve
dışılıkları
bilinen
kurumlar
sevilir,
yardımcı
olunabilir,
İslâm
yüceltilebilir ve temsil yetkisi verilebilir velîler edinilemez. Bu yolda
kamuya yönelik açıklamalar yapılamaz, Hak karşıtı ideolojilere bağlılık
söylemlerinde bulunulamaz.İbâdetler ise hiç mi hiç terk edilemez, örneğin
ne namazdan ve ne de genel olarak örtüden vazgeçilebilir.
Bütün bu yasaklı fiillerin yapılması takiyye olarak nitelendirilemez.
Bunlar, İslâm karşıtı güçler tarafından onaylanıp onurlandırılma veya
paniğe dönüştürülen korkulardan korunma talepleri ile açıklanabilir. Bu
durum da ancak İslâmî inanç ve amel zaafı olarak vasıflandırılabilir.
Asıl olan takiyye değil, cihaddır

Ülkemizde yapılması gereken takiyye değil,kültürel cihad’dır.Haklar ve
özgürlükleri koruyucu ve kökleştirici anlamıyla kültürel cihaddır,
sabırdır, çile üslenmedir.

Burada belirtmemiz gereken bir önemli husus da şudur.Seküler dünyanın
savunulmasında özen gösterdiği fakat İslâm’ın da yücelttiği örneğin
haklar ve hürriyetleri ve de hukukun üstünlüğü ilkesini onlar gibi
veya
eksiklikleri
ve
yetersizliklerinden
İslâm’ın
seslendirmek
değiştirilemezleriyle arındırılabilecek olan demokrasiyi değinilen bilgi
ve bilinçle savunmak takiyye olarak değerlendirilemez.

Takiyyeye mecbur bırakılmak
Takiyyeye mecbur bırakılmak da, gereksiz takiyye yapmak da zulümdür. Bu
zulümden arınmalıyız.

Ülkemizde takiyyenin bir de ters yönden işletilmesi vardır ki nifak
olarak açıklanabilecek olan bu uygulama yüreklerine iman akmamış kişiler
sürdürülmektedir.Örneğin dışlanmaktan veya
sömürememekten
tarafından
içeriğine karşıt
oldukları
Kur’ân’ı
öpüp
başlarına
korkanlar,
ve alkol karşıtlığını
irtica görenler
koyabilmekte, namazı, örtüyü
kin kustukları
dindarlara saygıdan söz edebilmekte, şerîat diyerek
İslâm’dan ‘dinimiz yücedir’ şeklinde açıklamalar yapabilmektedirler.

Bizler müslümanız. Yaratıcımızın
bütün insanların mutluluğu için
vahye
seçtiği, doğamızla örtüşen İslâm Dini’nin bağlılarıyız. Dinimiz
dayanan, akıl ve bilimi yücelten ilâhî bir düzendir. O, bilimsel düşünce,
haklar-hürriyetler, katılımcılık, hukûkun üstünlüğü gibi insanlığın tüm
yasaları genel,yasakları sınırlı bir
ortak değerlerini kabullenen,
Temel
ilkesi
çelişmek-çatışmak
değil
düzenlemek
ve
düzendir.
yönlendirmektir.
Dinimizin gereği bütün kâfirlere adâleti ve ikramı görev biliriz, ama
onları velîler edinemeyiz.Edinenleri de mazûr göremeyiz.

Cuma Mesajı’mızı, takiyyeyi müminler için meşrûlaştırıcı zâlim kişi,
kurum ve sistemlerle mücadeleyi öğütleyen ve mücadele edenlere Allah’ın
yardım edeceğini müjdeleyen bir âyetle bitiriyorum.
Bakara sûresi âyet 214:

“Sizden önce gelip geçen tarihî dönemlerin müminleri gibi meşakketler
çekmeden Cennet’e girebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Onların başına öyle
ezici sıkıntılar ve kımıldatmaz belalar geldi ve öylesine sarsıldılar ki
müminler de peygamberleri de “Allah’ın yardımı ne zaman gelecek” diye
feryat ediyordu.
Gözünüzü açın, Allah’ın yardımı (her dem) yakındır.”

İslâm’sız İnsan Tipi Potansiyel Şer Kaynağıdır

İslâm, Yüce Yaratıcımızın insanlık için seçtiği ve razı olduğu dindir.
Bütün peygamberlerin ve tüm kutsal kitapların duyurusu olup, son ve
evrensel Peygamber Hz. Muhammed (sav) ve onun tebliğ ettiği Kur’ân’la
hayat programıdır,
mutluluk
yürürlüğünü sürdüren İslâm, insanlığın
düzenidir.
İnsanlığın yaratılış özellikleriyle örtüşen bu biricik ilâhî dine
inanmayan veya inandığı halde bu hak dininin ölçülerine göre yaşamayan
insan, insanlar dahil olmak üzere ilişkili olduğu tüm varlıklar için her
an eyleme geçebilecek potansiyel bir şer kaynağıdır. Onun ölümü varlıklar
için kurtuluştur.
Kur’ân’ın doğruladığı bu acı gerçek,
hadislerinde şöylece açıklanmaktadır...

Peygamberimizin

bir

mübarek

Sahabi Ebu Katade anlatıyor:
“Önünden bir cenaze ile geçildiğinde Allah’ın Resûlü’nün dilinden şu
sözler döküldü: rahata, kurtuluşa eren ve kendisinden rahata, kurtuluşa
erilen insanlar...”
Bu sözleri işiten sahabiler sordular:
- Rahata eren, kendisinden kurtuluşa erilenler kimlerdir Ya Resûlullah!
Şöyle buyurdular:
- Mümin kul ölür, bu dünyanın yorgunluğu ve ızdırablarından kurtulur,
Allah’ın rahmetine kavuşur.
İnançta ve yaşantıda İslâm’dan yoksun facir kul ölür, ölümüyle ondan
insanlar, şehirler, ağaçlar ve hayvanlar kurtulur.1
Hutbemizin omurgasını oluşturan bu hadisimizden anlaşılacağı üzere,
ölümüyle
dünya
hayatının
yorgunlukları,
problemleri
ve
Müslüman,
elemlerinden kurtulur, Rabbinin rahmetine ve bu rahmetin sembolleştirdiği
ebedî nimetlere kavuşur.
Rabbini ve O’nun koyduğu İslâmî düzeni tanımayan veya bu ilâhî düzenin
inanç ve yaşam ölçülerine göre yaşamayan fâcir insan tipinin ölümüyle ise
kendisi dışındaki insanlar, şehirler ve doğal varlıklar kurtulur.
İnsanlar kurtulur

İnanç ve yaşantı olarak İslâm insanı olma niteliğini taşımayan insan
tipinin ölümünün nasıl kurtuluş nedeni olabileceğine kısaca açıklık
getirmeye çalışalım.

İnsan, yeryüzündeki bütün varlıkların kendisi için yaratıldığı, güneş
ve ay gibi semavi varlıkların hizmetine sunulduğu, yaratılmışların çoğuna
üstün kılınarak en güzel kıvamda yaratılmış bir varlıktır.

Genel ve özel nimetler ve de İslâm’la kulluk denemesine uğratılan bu
aziz varlık, bütün inançları, sözleri, davranışları ve işlerinden ötürü
Cennet’le
armağanlandırılıp,
Cehennem’le
sorgulanacaktır;
cezalandırılacaktır. Allah adına yeryüzünde tasarrufta bulunabilecek bu
mükellef varlığa hoşgörülü olmak, mutluluğu için çalışmak Yaradan’a
ibadettir.

Yaradan’ın rûhundan esintiler taşıdığı için tüm meleklerin ihtiram
secdesine vardırıldığı insan, kendisini açıklanan özellikler içinde
konumlandırdığı ve amaçlandırdığı sürece yüceliğini koruyabilir.

Kendi
özvarlığını
ve diğer
insanları Yaradan’ın
tanıttığı gibi
tanımayan insanın, insanı takdis etmesi, insan için adâlet ve fazilet
kaynağı olması mümkün müdür?

Allah’tan bağımsız ve ebedîyet özleminden kopuk yaşadığı sürece
yapısındaki cehalet, zulüm, kin, haset, ihtiras gibi olumsuzlukların
aşağılık
mahkûmu olabilecek insanın siyasî ve ekonomik çıkarları,
şehvetleri uğruna verebileceği zararları kim engelleyebilir, hangi güç
durdurabilir?
Bunun içindir ki
insanlar için her
kaynağıdır.

İslâm’la Yaradan’ın terbiyesine giremeyen insan,
an aktivitesi görülebilecek potansiyel bir şer

Şehirler kurtulur

Böylesine bir insanın ölümü şehirler için de bir kurtuluştur.

İnsanlığın yaşam merkezleri olan şehirleri, güçlülerin egemenlik
alanına çeviren, sömürüyü ilkeleştiren, bilimsel verilere ve estetik
değerlere zıt yapılaşmaya geçit veren, uyuşturuculu, zinalı ve eşcinsel
yaşantıları meşrulaştıran, özetlersek fıtrî ve ilâhî kaynaklı değer
ederek şehirleri manevî karanlıklarıyla
boğmaya
yargılarını altüst
çalışan insan tipi, hadisimizdeki ifadesiyle facir insan tipi değil
Maddeci
inançları
ve
yaşantısıyla
varlığını
çıkarlarına
midir?
endeksleyen insanın ölümü, elbette şehirlerin de kurtuluşu ve kazancıdır.
Tabii bitki örtüsü ve hayvanlar kurtulur
İslâm’sız insan tipi ölür, onun ölümüyle insanlar ve şehirler yanı sıra
tabii bitki örtüsü ve hayvanlar da kurtulur.
Sevgili Peygamberimizin “ağaçlar ve insanlar” sözcüklerini kullanarak
belirlediği bu gerçeği tanık olduğumuz uygulamalar da doğrulamaktadır.

Kur’ânî vahyin bildirileri ve Muhammedî nübüvvetin açıklamalarıyla,
dağlar, denizler, bitkiler, ormanlar ve binbir çeşit hayvanların kendisi
için yaratıldığını bilen ve onları kutsal birer emanet gibi gören İslâm

insanı, tek hücreli canlılardan kum taneciklerine
varlıkların Allah’ı tesbih ettiğine inanır.

kadar

bütün

doğal

Yüce Mevlamızın Hâlik, Bedî’ ve Cemîl isimlerinin açılımı olan bütün
doğal varlıkların, örneğin hayvanların acı çeken, tehlike sezen ve duâ
dağların
seven-sevilen,
taşların
Yaradan’a
saygıya
duran,
eden,
çemenlerin secdeye varan duygulu varlıklar olduğunu, onlardan ancak israf
edilmeksizin ve zarar verilmeksizin yararlanılabileceğini öğrenir. Meselâ
abdest alırken israf edilen nehir suyundan, zevk uğruna öldürülen
serçeden, yumurtaları alınarak acı verilen kuşlardan, ağır yük vurulan,
gereğince doyurulmayan hayvanlardan ötürü sorgulanacağını ve de ceza
göreceğini bilir. Öz ifadeyle; Müslüman, inancı gereği çevrecidir.
Ama İslâm’sız insan tipi böyle midir?

Doğal varlıkları yorumlayacak irfandan ve onlara karşı görevli olduğu
bilincinden yoksun bu insan tipinin doğayı kirletmesinden daha tabii ne
olabilir?

Müslümanın ölümü kurtuluştur
Müslüman ölür, ölümüyle bu dünyanın çile ve ıstıraplarından kurtulur.
Rabbine ve armağanlanacağı nimetlere kavuşur. İslâm’sız insan ölür, fakat
onun ölümüyle kendisi değil, çevresindeki insanlar, doğal varlıklar ve
şehirler kurtulur.

Gerçek budur. Allah’ın fıtratlarına
yerleştirdiği değerlerden
ve
muharref de olsa semavî dinlerden aldıkları ilhamlarla istisna teşkil
eder görülen insanlar bizi yanıltmasın.
Onlar
hak
ölçülerine
göre
potansiyel
şer
korunamazlar. Çünkü imanî altyapıları yetersizdir.

olmaktan

bütünüyle

Bu sebeple İslâm
insanı
olmaya
çalışalım.
Ölümleri insanların,
şehirlerin ve doğal varlıkların kurtuluşu olacak İslâm’sız insanları
kurtuluş kaynağı olarak görmeyelim. Kur’ân ifadesiyle ölümlerine semanın
ve arzın ağlamayacağı İslâm’sız insanların sonuçta ağlatacağını bilelim.
Cuma Mesajı’mızı, konumuzu özetleyen âyetlerle bitiriyorum:
“Geçmiş
vahyin
mensuplarından
ve
Allah’tan
başkasına
ilahlık
yakıştıranlardan hakikati inkâra şartlanmış olanlar kendilerini Cehennem
ateşinde kalıcı bulacaklardır. Onlar bütün yaratıkların en şerlileridir.
Ve iman edip doğru ve yararlı işlerde bulunanlar ise bütün yaratıkların
en hayırlılarıdır. Bunların Rableri katındaki ödülleri, içinden ırmaklar
akan Adn Cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan,
onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu rıza makamı, Rabbine saygı
duyanlarındır.”2

İslâm ve Cumhuriyet

İnsanı yaratan Allah’tır. İnsanı yaratan Allah, insan için İslâm’ı din
koymuş,
bu
dinin
yasalarını,
insanlar
içinden
seçtiği
olarak
peygamberleri aracılığı ile bildirmiştir. İnsan, bu hak dinle kulluk
ettiği son
denemesine uğratılmaktadır. Hz. Muhammed’in (sav) tebliğ
şekliyle İslâm, inançtan siyasete, ahlâktan cinselliğe kadar insan
hayatını bütünüyle kuşatır.
Bu
itibarla
İslâm
dindir,
devlettir,
yönlendirici emirler-yasaklar manzumesidir.

barıştır;

düzenleyici

ve

İnsanı kuşatan ve onun dünya ve âhiret mutluluğunu hedefleyen İslâm
Dini’nin oluşturulmasını âmir olduğu yönetim kurumunun yöneticilerinin
hangi genel kurallara göre seçileceklerine elbette açıklık getirmesi
gerekirdi.
* * *
14 Asır önce Allah tarafından gönderilen ve kıyemet gününe kadar
geçerli kılınan İslâm, en ilkel şartlar yanısıra en gelişmiş toplumlarda
uygulanabilecek seçimle ilgili genel kurallar koymuştur. Bu kuralları
bir yapı
seçme ve seçilmede bütün mükellef mü’minleri yetkilendiren
liyakatlileri
görevlendirme ve şûra
olarak
içindeadâlet,
özetleyebiliriz.
Adâlet, Liyakatlileri Görevlendirme ve Şûra
Zira Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’in müteaddid âyetleriyle adâleti
emretmiş, öz canlarımız aleyhine de olsa adâletin gerçekleştirilmesini
buyurmuştur.
Kamusalı
dahil
bütün
alanlarda
liyakatlıların
emir
görevlendirilmesini de şöylece ilkeleştirmiştir:
“Allah size emanetleri ehil olanlara tevdi etmenizi ve her ne zaman
insanlar
arasında
hüküm
verecek
olursanız
adâletle
hükmetmenizi
1
emreder...”
Vahiyle belirlenmeyen
konularda
danışmayı,
seçimi
ve çoğunluğun
görüşlerinin benimsenmesi ilkesini içeren Şûra prensibi ise şanlı
Peygamberimiz, biricik önderimizin şahsında bütün mü’minlere şöyle emir
buyrulmuştur:
“(Ey Peygamber!) Toplumu ilgilendiren her konuda çevrendeki insanlarla
müşavere et”2
Şûra’nın mü’min toplumların temel özelliği olması gerektiği hususu da
şöylece açıklanmıştır:

“(İlâhî
armağanlar)
Rabbinin
çağrısına
karşılık
verenler
ve
namazlarında dikkatli ve devamlı olanlar, bütün ortak meselelerini
aralarında Şûra (danışma) ile karara bağlayanlar içindir...”3
* * *
Âdil ve kapsamlı bir yapı içinde liyakatli mü’minleri Şûra yoluyla
belirleme şeklinde ifadelendirdiğimiz kuralların, tarihi toplumlarda
görülebilecek ilim adamları,
ancak toplumun tabiîtemsilcileri gibi
rical
ve
siyasîler
gibi
aydınların
aktiviteleri
ile
askeri
olması
gayet
tabiiydi.
Nitekim
örnek
nesil
gerçekleştirebilmiş
sahabilerin ilk dört halifenin seçimindeki uygulamaları da bu şekilde
olmuştu. Çünkü Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) yönetimde kendi ailesinin
ve de herhangi bir zümrenin fertlerine ayrıcalık ve öncelik tanımamış,
başkanının
seçiminin
İslâmî
ilkeler
doğrultusunda
devlet
gerçekleştirilmesini Müslümanlar’ın özgür iradelerine bırakmıştı.
* * *
Ulaşım ve iletişim imkanlarının geliştiği asrımızda sözü edilen
kuralların, insan gelişiminin akla dayalı nihai ürünü olan (İslâm’la
ayarlı) demokratik bir cumhuriyetle işletilebileceği hususu makul bir
kabuldür.
İçinde yaşadığı toplumu iyiye, güzele ve doğruya yöneltmek, dinin,
olgun aklın ve bilimin red ve takbih ettiği zulümleri, sömürü ve
bizzat
veya
bilvasıta
gidermek
bütün
mükellef
ahlâksızlıkları
mü’minler’in görevi olduğuna göre, her ferde seçme ve seçilme hakkını
veren ve sivil eylemlere açık olan demokratik bir cumhuriyet (daha iyi
ve meşrutiyete tercih edilmesi
bir yöntem belirlenmedikçe) mutlakiyet
gerekendir.
Burada şu ana gerçeği vurgulamak isteriz. Cumhuriyet, mutlakiyet ve
meşrutiyetin karşıtıdır ve hiç bir beşeri sistemin özelliği de değildir.
Ama o, İslâm’ın gereğidir. Çünkü, başta şûra olmak üzere yukarıda özetle
şartlar
çerçevesinde
oluşturulacak
yönetimi
peygamberlik
açıklanan
hilafeti olarak açıklayan ve babadan oğula intikal şekli olan saltanatı
olarak
vasıflandırıp
yeren
bizzat
peygamberimiz
meliklik/krallık
4
olmuştur.
Adâletli ve faziletli bir yönetim için demokratikleşmiş bir cumhuriyet
gibi yönetime canlılık, etkinlik ve kutsallık kazandıracak yasalar
manzumesi de önemlidir.
Yönetime esas olacak yasalar-değerler manzumesi meselenin özü olmakla
ve Müslümanlar
için hayatî bir önem taşımakla
beraber ayrı bir
problemdir. Bu ana problemin demokratik bir cumhuriyette vahiy ve aklın
ışığında “İslâm’ın değiştirilemez ilkeleri” ölçü alınarak yapılacak
tercihlerle çözüme kavuşturulabilmesi mümkündür. Zira başta temel haklar
ve özgürlükler olmak üzere pek çok alanda İslâmî ilkelerle insanların
saygı duyduğu evsensel ilkeler arasında benzerlikler hatta örtüşmeler
vardır.

İslâm’ın özelliği ilkelerine, Allah’a
canlılık ve etkinlik kazandırmış olmasıdır.

ve

âhiret

hayatına

imanla

Cumhuriyet İslâm’ın onay verebileceği sistemdir

Yukarıda sunulan
bilgiler ışığında tarihî süreç içinde muhtelif
ülkelerde gerçekleştirilmiş cumhuriyeti, kurucuları ve kurucularının
amaçları ve eylemlerinden bağımsız olarak İslâm’ın onay verdiği bir seçim
sistemi olarak değerlendirmek gerekir.

Burada
isteriz.

önemli

bulduğumuz

bir

diğer

hususa

daha

açıklık

getirmek

Uzun İslâm tarihi boyunca kurulmuş İslâm devletlerinde meşru görülen
yönetimin babadan oğula intikali sistemi İslâm’a değil, tarihî şartlara
ve İslâm adına oluşumları meşrulaştırma gereği duyan veya baskılara maruz
zaruret
prensibini
işleten
ilim
adamlarının
içtihatlarına
kalarak
dayanmaktadır.
Yönlendirici
ve
kurumsallaştırıcı
İslâm
hukukuna yürekten
bağlı
liyakatli yöneticilerin idaresinde istikrara ve başarılı atılımlara
vesile olabildiyse de, mutlak veraset sisteminin sistem olarak Kur’ân ve
Sünnet’ten onay alamayacağı açıktır.
Hutbemizi Ashab-ı Kiram tarafından (âdil bir yapı içinde liyakatli
mü’minleri seçip tavzif etme) kuralı işletilerek seçilen Hz. Ebubekir’in
seçilmesinin akabinde yaptığı tarihi konuşma ile bitirelim:
“Ey insanlar! Sizin en iyiniz olmadığım halde sizin başınıza geçmiş
bulunuyorum. Vazifemi gerektiği şekilde yaparsam, bana yardım ediniz.
Yanılırsam bana doğru yolu gösteriniz. Doğruluk emanet, yalancılık
hıyanettir. İçinizdeki zayıf; hakkını alıncaya kadar benim nazarımda
İçinizde kuvvetli
olan
ise; ondan,
başkasının
hakkı
kuvvetlidir.
alınıncaya kadar nazarımda zayıftır.
Bir millet Allah yolunda cihadı terkederse zillete uğrar. Sözlü ve
fiili çirkinliklere bulaşan millet de belasını bulur. Ben Allah’a ve onun
Peygamberine itâat ettikçe siz de bana itâat edin. Ben Allah’a ve
peygamberine isyan edersem, sizin de bana itâatınız gerekmez.”

Sivil Örgütler Oluşturmak Farz Görevimizdir

Allah’ın rızasına yönelerek insanlığın yararına olan hayırlı işleri
birbirimizle yarışarak yapmak ve yapılmasına çağrıda bulunmak Kur’ân’la
belirlenmiş görevimizdir.1

İslâm Dini’nin, olgun aklın, ilmin ve olumlu geleneğin gerektirdiği
maruf olan işlerin yapılmasını sağlamaya çalışmak, kaçınılması gereken
dinî ve aklî şerler-zararlılar olan münker’den bizzat veya bilvasıta
sakındırmak da Kur’ânî vazifelerimizdendir.
Yapılması
ve
öncülük
edilmesi
gereken
hayırlar-faydalar
gibi
sakınılması ve de sakındırılması gereken şerler-zararlılar da pek çoktur.
Bunların önemli bir bölümü de tek tek fertlerin güç sınırlarını aşacak
büyüklükte ve etkinliktedir.
Büyük şerler ve hayırlar organizeli birlikteliklere dayanmaktadır

İletişim ve ulaşım imkânlarının alabildiğine geliştiği dönemimizde
mesela şerler, bir diğer ifadeyle insanlığın zararına oluşumlar anti
demokratik çıkar amaçlı politikalarla oluşturulmaktadır. Etkili kurumlar
dışı yasalarla, siyaset-sermaye-medya ve mafya
aracılığıyla, hukuk
sivil örgütlerle
birlikteliğiyle vücuda getirilmekte, güç lobileri ve
geliştirilmektedir.

Maddeci kültür ve eğitim sistemleri, haram cinselliği ve yıkıcı şiddeti
özendiren medyasal yayınlar, kamu mallarını peşkeş çektiren uygulamalar,
maddî ve manevî işkenceler, faîli meçhul cinayetler, ilgisiz bırakılan
yoksul kesimler, giderek sayıları ve bağımlıları artan içki, kumar ve
fuhuş merkezleri, din ve düşünce hürriyeti üzerinde şiddetlenen baskılar
ve daha nicelerini, değinilen organize güçler tarafından oluşturulan ve
de
sakındırılması
gereken
şerlere-zararlılara
örnekler
olarak
verebiliriz.
Oluşturulmaları
ve
yapılması
öncülükler
gerektirmektedir.

geliştirilmeleri
gereken
hayırlar

yolunda
çağrılar
ve
fiili
da organize
birliktelikleri

İnsan hakları ve özgürlüklerini korumak ve katılımcılık bilincini
geliştirmek, maddî ve manevî gelişimi sağlayıcı ahlâkî, sosyal ve
ekonomik projeler üretmek, kimsesiz çocuklar, yoksul yaşlılar, tedaviye
muhtaç çaresizler ve aşsız insanlar için özel tesisler kurmak, İslâm’ın
ve
ahlâk
esaslarını,
sosyal
adâlet
ilkelerini
yaymak
ve
inanç
örneklendirmek, müsbet düşüncelere ve faydalı atılımlara güç vermek ve

daha pek çoklarını, yapılması ve öncülük edilmesi gereken hayırlar olarak
hatırlatabiliriz.

Verilen misallerden anlaşılacağı gibi hayırların da, şerlerin de büyük
bir bölümü organizeli birliktelikleri gerektirmektedir. Evet, demokratik
zarûridir.
Birlikteliklerin
amacına
göre
ihtisas
birliktelikler
gereklidir, ilgi ve fedakârlık da elzemdir.
Bu sebepledir ki Rabbimizin çağları kuşatan Kitabı Kur’ân-ı Kerim’de
şöyle emir buyurulmaktadır:
“İçinizden hayra çağıran, dinin ve aklın faydalı bulduklarını emreden,
dinin ve aklın zararlı gördüklerinden de sakındıran bir topluluk olsun.

Kurtuluşa erecekler yalnızca onlardır.”2
Açıkça anlaşılacağı üzere biz mü’minlerden iman ve gaye birliği içinde
hayırlara çağırmak, özel deyimiyle emr-i bilma’ruf yapmak ve münker’den
sakındırmak görevini üstlenecek ve bu uğurda yoğunlaşacak topluluklar
oluşturmamız emrolunmaktadır.
* * *
Hayırlara çağırmak ve dinî emirler ve aklî güzellikler olan ma’rufu
İlki çağrıyı, ikincisi
emretmek, birbirini tamamlayan görevlerdir.
öncülüğü gerektirmektedir. Dinî yasaklar ve aklî çirkinlikler olan
münkerden sakındırmak ise konu ile ilgili meşhur bir peygamberî buyruğa
göre üç aşamalı bir vazifedir.
Fiilî
atılımlarla
şerler
önlenecek,
zararlılar faydalılara,
çinkinlikler güzelliklere dönüştürülecektir. Bu yapılamıyorsa, yapılması
dile
getirilecek,
yapabilecekler
uyarılacaktır.
Bu
da
gerektiği
olumsuzluklara
karşı
kafa
ve
gönül
planında
tavır
yapılamıyorsa
konulacak, psikolojik savaş verilecektir.3
“Güç ölçüsünde yapmaya çalışmak”4 genel kural olduğu için Kur’ânımızın
bizlere yüklediği değinilen özel amaçlı birliktelikleri, yaşadığımız
dönemin imkânları içinde değerlendirerek belirginleştireceğiz.

Daha açık bir ifadeyle gerekli vakıf, dernek, sendika, birlik, oda ve
benzerleri gibi demokratik sivil örgütler oluşturacak, var olanlarına da
katılımlarımızla canlılık kazandıracağız. Bu sivil örgütlere radyo,
televizyon ve eğitim kurumları gibi kültürel ve iktisadî nitelikli
yapılanmaları ve benzerlerini de katabiliriz.
Birliktelikler oluşturmak her bir İslâm toplumu için Farz-ı Kifaye’dir.
Ama öncülük yapabilecek özel kabiliyetliler için armağanları büyük olacak
Ayn
bir
görevdir.
Hiç
şüphesiz
önemli
olan,
birliktelik
Farz-ı
güç birliği içinde
oluşturmaktan çok Allah’ın rızası hedeflenerek
kültürel, sosyal ve ekonomik atılımlar yapmak, etkinlik sağlamaktır.
Bunun için gerekli olan şuurlu ve gayeli yardımlaşma da Rabbimiz
emrolunmaktadır.
Mâide
Sûresi’nin
ikinci
âyetinde
tarafından
yaşamamızı
engelleyen
kişilere
mütecaviz
olmamamız
inançlarımızı
öğütlendikten sonra şöyle buyurulmaktadır:

“Bir ve tâkva (insanlara yarar sağlamak ve yaradana itâat etmek)
ilkeleri üzerinde yardımlaşınız. (Bu amaçdan saparak) Allah’a isyan ve
insanlara zarar verme yolunda dayanışma içine girmeyiniz. Allah’a kulluk
çizgisinde yaşayınız. Şüphesiz Allah cezalandırması şiddetli olandır.”
İlâhî mükâfat ve cezaya inanılmaksızın insanlık yararına sürekli ve
çileli atılımlar yapılamayacağı bir gerçek ise de -doğrusunu Allah biliriçeren
birlikteliklerin
kurulmasının
biz
Mü’minlere
dayanışmayı
emrolunması ilâhî emirlerin ancak inananlara verilir olması sebebiyledir.

Bu
sebeple
bizim
dışımızda
kurulmuş
olup
insan
hakları
ve
özgürlüklerini savunmak ve doğayı korumak gibi insanî amaçlarla çalışan
sivil örgütlerle de yardımlaşabiliriz.
Zalimlere karşı mazlumları korumak amacıyla cahiliyet döneminde kurulan
hılfül-füdül isimli soylu kuruluşu, Peygamberlik döneminde hatırladığında
-böyle bir oluşum için bugün bile çağrılsaydım hiç durmaz katılırdımbuyuran Peygamberimiz bu yolda örneğimizdir.
* * *
Mücadele Sûresi’nde “Size (insanlığın yararı ve mü’minlerin faydası
için) ayağa kalkınız denildiği zaman fırlayınız”5 buyurulmaktadır.
Ayağa kalkmanın, kalkılmışsa
sürdürmenin tam zamanıdır.

kulvara

girmenin,

girilmişse

yarışı

Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:
“Rabbimizin bağışlamasına ve de kulluk çizgisi üzerinde yaşayanlar için
hazırlanmış
gökler
ile
yer
kadar
geniş
Cennet’e
ulaşmak
için
6
birbirlerinizle yarışır gibi koşuşun.”

İslâm ve Demokrasi

Ülkemiz dahil, yönetimleri lâik
İslâm’a bağlı
ve
propagandalar,
aydınlatmayı gerektirmektedir.

İslâm ülkelerine özgü şartlar ve
seküler hayata
bağımlı
insanları

Aydınlatılması gereken konulardan biri de İslâm-Demokrasi ilişkisidir.

Kur’ânımızın açıklamalarına göre Allah’ın halifesi olarak yeryüzünde
ilâhî yasaları uygulamak
ve yaşadığı toplumu
ilâhî iradeye göre
yapılandırmakla yükümlü olan mü’min insan, yönetimleri oluşturmada adâlet
ve liyakatlileri görevlendirme ilkeleri yanısıra “Şûrâ” kuralını da
işletmekle mükellefdir.

Al-i
İmran
Sûresi’nin
159.
ve
Şûra
Sûresi’nin
38.
âyetinin
görevlendirdiği şûra, farklı sosyal şartlara göre, değişik şekillerde
uygulanabilir çerçeve bir prensiptir.

İzlenebilir örnek nesil sahabiler, bu prensibi Hz. Peygamber’de
müşahade ettikleri uygulamalar ışığında, ilk devlet başkanları Hz. Ebu
seçerken
uygulamışlardır.
Ne
var
ki
onlar
bu
prensibi
Bekir’i
dönemlerinin şartları gereği toplumun, tabiî temsilcileri konumundaki
önder şahsiyetlerin görüşlerini alma yöntemiyle işletebilmişlerdir.
Şûra’nın seçim sistemi olarak değerlendirilmesi

Ulaşım ve iletişim imkanlarının geliştiği ve kişilerin görevlerini
doğrudan eylemlerle yapabilecekleri çağımızda mü’minlerin şûra’yı işletme
görevlerini, oylarını bizzat kullanabilecekleri seçim usulüyle yapmaları,
yalnızca olgun aklın değil, aklı muhatab tutan İslâm’ın da gereğidir. Bu
demokratik usullerle
ve çoğulculuk
sebeple İslâm’ın, yöneticilerin
ilkesine uygun olarak seçilmelerini onaylayacağı, onaylamanın ötesinde
görev alarak yükleyeceği şüphesizdir.
* * *

Seçim
sistemini
görevleştirilebileceğine
değindiğimiz İslâm’ın,
uygulanacak
yasalar
konusuna
yaklaşımını
da
şöylece
yönetimde
özetleyebiliriz.
İslâm’a göre insanları yönetecek ana kanunları belirleme hakkı,
yalnızca Allah’ındır. İlâhî şerîatlerle konulmuş bu temel kanunlar, son
ilâhî mesajlar manzumesi Kur’ân’da özetlenmiştir. Bu kanunları dışlayarak
Yaradan’ın insan üzerindeki egemenliğine baş kaldırmak, Yaradan’ın yerine
insanı ilahlaştırmaktır. Hiç şüphe edilmemelidir ki yeryüzünde işlenen

bütün zulümlerin
eylemi vardır.

kaynağında,

büyük

zulüm

olan

bu

ilahlaştırma

(şirk)

Aslında insanları özgürleştirmek ve sömürülmelerini engellemek için
konulan bu temel yasaları, yanıltıcı çağrışımları gidermek için şöylece
hulasa edebiliriz:
İslâmî temel yasaların özeti
“Allah’ın egemenliği tüm ferdi ve toplumsal egemenliklerin üstündedir.
Renk ve dil farklılıkları içinde insanlar, insan olarak hür ve eşit
yaratılmışlardır.
Üstünlük inançta ve erdemli yaşantıdadır. Allah’a açık isyan ve insanî
haklara tecavüz eylemleri dışında hürriyetler sınırlandırılamaz. Can-mal
dokunulmazlığı vicdan ve din hürriyeti, öğretim, örgütlenme, seçme ve
seçilme hakları gibi temel haklar ve ögzürlükler, Allah’ın verdiği
değerlerdir.
Adâlet,
liyakatlileri
görevlendirme,
şura
çiğnenemez
seçim),
sözlü,
yazılı
ve
fiili
eylemlerle
faydalılara
(danışma,
zararlılardan
sakındırma, toplumsal
hayatın
temel
yönlendirip,
yasalarıdır. Barış, ilkedir. İnsanlara zulüm ve canlılara işkence
yasaktır. Yasalar herkesi bağlar. Cezalar şahsidir. Yargı kararıyla suça
bire bir ceza yöntemi olan kısâs, kutsal ilkedir. Toplumsal hayatın
temeli ve nesillenmenin yöntemi, nikah akdine dayalı aile düzenidir.
Miras haktır.
İnsan öldürme, zina, zina iftirası, hırsızlık ve meşru yönetime silahlı
müeyyideli yasaklardır. Bu ilâhî haramlar yanısıra
başkaldırı, cezâi
inançlara baskı, içki, kumar, faiz, rüşvet, zulüm ve iftira gibi
haramlar-yasaklar da meşrulaştırılamaz eylemlerdir.
Hayatın amacı, bu temel yasalar ve özel ibadetler çizgisinde kulluk
bilinci içinde yaşayarak, ebedî hayatın mutluluğuna ermektir.”
İnsanların yaratılıştan eğilimli olduğu, ilâhî şerîatlerden öğrendiği
ve de tecrübelerle doğruladığı bu temel yasaların büyük bir bölümü,
bilindiği gibi seküler sistemlerin de yasalaştırdığı değerlerdir.

İman sistemine bağlayarak yaşanmalarını Cennet’le, çiğnenmelerini de
Cehennem’le irtibatlandırdığı bu temel yasalarını değiştirilemez kılan
İslâm, onları anlama ve yaşama görevini bütün mü’minlere vermiştir. Bu
temel yasalar çizgisinde ihtiyaç duyulabilecek ilave kanunlar-tüzükleryönetmelikler yapma görevi de mü’min bilginlere verilmiştir.

Siyasî örgütler kurulması
Allah’ımızın Kur’ân’daki şura emriyle seçme ve seçilme haklarıyla
donanımlı kılınan mü’minler, yaşadıkları toplumun gerektirdiği atılımları
yapabilirler. Örneğin İslâm’ın yukarıda özetlediğimiz değiştirilemez
düsturlarını-yasalarını
egemen
kılmak
için
siyasî
örgütler
temel
kurabilirler.

Onlar, bu değiştirilemez düsturlar çevresinde oluşturacakları, farklı
ve
öncelikleri
ve
de
uygulamada
tedriciliği
öne
çıkaran
yöntem
programlarıyla yönetime talip olabilirler.
Bu
siyasî
kurumlar
kendi
aralarında
yönetime
gelme
yarışına
çıkabilecekleri gibi, değişik inançları içeren toplumlar da diğer seküler
siyasî kuruluşlarla da bu yarışa girebilirler.
İslâmî olarak nitelendirilebilecek fakat Allah adına değil, yalnızca
adına
yönetecek
bu
kurumlar,
çoğunluğun
oylarıyla
seçmenleri
yönetimi,
kabullenilen
seçim
sistemi
gereği
yine
gelebilecekleri
çoğunluğun oylarıyla bırakırlar. Bırakırlar, çünkü “dinde zorlama yoktur”
ilkesiyle lehine baskılar yapılmasını onaylamayan İslâm’ın, çoğunluğun
iradi tercihlerine karşı, adına dayatmalar yapılmasını doğrulamayacağı
açıktır. Bu gerçek, Peygamberimizin, Mekke Site Devleti ile imzaladığı
Hudeybiye Sulh akdine bağlılığı ile örneklendirilmiştir.
Burada şu gerçeği vurgulamak isteriz. İslâm yalnızca siyasî ve hukukî
kurduğu toplumlarda
değil, bütün
toplumlarda
ve tüm
egemenliğini
için gönderilmiş
dindir. O’nun
şartlarda güç ölüsünde yaşanılması
mü’minlerinin kabul edemeyeceği tek olgu şu veya bu değil, yalnızca
vicdan ve din hürriyetinin kısıtlanmasıdır. Bir diğer ifadeyle insanın
hür iradesinin prangalanmasıdır. Çünkü Yüce Allah, insana yüklediği
kulluk görevlerinin hür iradeyle yapılmasını istemektedir.
* * *
İslâm’ın seçim ve yönetime esas olacak yasalarla ilgili yaklaşımlarını
sunmaya çalıştık. Bu arada demokrasinin gereği olarak açıklanan insan
hakları ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğü ve halkın yönetime katılması
gibi ilkelerin İslâm’ın değiştirilemezleri arasında yer aldığına da
değindik.
Özetlersek;
referansımız
ve değer
yargımız olan
dinimiz
İslâm,
Yaradan’ın yarattığı insanların mutluluğu için koyduğu dindir. Bu hak
din, doğası gereği demokrasi gibi insanlığın ortak eğilimlerini ve
kabullerini doğrudan veya gereken düzenlemeleri yaparak kabul eder. Çünkü
onun vazıı, insanın halıkı olan Allah’tır.

Bu genel kuralın ve de verilen bilgilerin ışığında İslâm’ın, Allah’ın
indirdiği ve çoğunluğun tercih edeceği yasalara saygılı demokrasiyi
demokrasinin
de amaçlarını takdis eden
onaylayacağı, onaynalanacak
İslâm’a ihtiram duyacağı inancındayız.
Yanılmadan ve yanıltmadan Allah’a sığınır, Cuma Mesajı’mızı bir âyetle
bitiririm.
Nahl Sûresi âyet 9:

“(Yaratıcınız olan pek merhametli bir Rab olduğu için size) doğru yolu
göstermeyi, Allah, üstlenmiştir. Çünkü o yoldan sapacak (pek çok) insan
vardır. (Sizleri denemek için O doğru yolu göstermekle yetindi.) Çünkü O
dileseydi sizin hepinizi doğru yola çıkarırdı.”

Demokratik Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü Olabilir mi?

Yüce Allah bizleri Zâtı’na ibadet etmemiz için yaratmıştır. Bu
görevimizi yapabilmemiz için bizi akıl ve irade ile donatmış, hayatımızı
çevreleyen yasalar koymuştur. Kur’ân’la pekiştirilen ve geliştirilen bu
temel yasalar değiştirilemez niteliklidir.
Değiştirilemez
ilâhî
ölçülerin
bir
bölümünü Amentü
dizisi
ile özetleyebildiğimiz
inanç
esaslarıyla, Hz.
İbrahim ve
sonrası tüm şerîatlerde yer alan namaz, oruç,
zekât, hac gibi özel ibâdet görevleri oluşturur. Diğer bir bölümünü de,
asrımız insanlığının geliştirme
ve
evrenselleştirme
mücadelesini verdiği temel haklar ve
özgürlüklerle onları
koruyucu
öldürme,
zina
ve
faiz
gibi ilâhî
yasaklar
oluşturmaktadır.
Değiştirilemezlere
adâlet,
liyakatlileri
vazifelendirme, şûra ve
de katılımcılık olarak
niteleyebileceğimiz
dini ve aklî güzelliklere çağrı görevini de ekleyebiliriz.

İslâm, ibadet görevimizin Allah’ın belirlediği değiştirilemez nitelikli
iman ve yaşam kuralları çizgisinde gerçekleştirilmesini öngörmektedir.
Şanlı Peygamberimiz’e ve O’nun şahsında biz müminlere Kur’ânımız’ın Maide
Sûresi’nin 49. âyetinde şöyle buyurmaktadır:
“(Geçmiş
peygamberlerden)
Sonra
seni
de
yönetici
kurallarla
görevlendirdik. Artık bu yolu izle ve hakikati bilmeyenlerin boş arzu ve
emellerine uyma.”
Değinildiği üzere Yüce Dinimiz, iman esasları gibi hayatımıza yön
verecek temel yasaları da değiştirilemez kılmıştır. Onları değiştirme
hakkı, fertlere ve zümrelere verilmediği gibi, yaşadıkları coğrafyada

çoğunluğu oluşturan
topluluklara
da verilmemiştir.1
Ancak
bu hak
çoğunluğa, çoğunluk
oldukları
için değil
zanna
dayandıkları
için
verilmemiştir. Çünkü soyut akıl ve duyu organları değiştirilemez kılınan
alanlarda bilgi değil, ancak zan üretebilmektedir.
Örneğin, meleklerin varlığını inkâr edecek, vicdan ve din özgürlüğünü
adâleti
dışlayacak,
zümreegemenliğini onaylayacak,
kısıtlayacak,
maddeleri-homoseksüelliği
meşrulaştıracak,
ırkçılığı
uyuşturucu
bilgiye değil,
zanna müstenid olması
doğrulayacak... yaklaşımların
kaçınılmazdır. Zan ise gerçeği yansıtmaz, hakkın yerini alamaz.2
Bu sebepledir ki, Rabbimiz, indirdiği vahiy
çoğunluğun izlenilmesini şöylece yasaklamıştır:

ölçüleriyle

çelişen

“Eğer yeryüzünde (yaşamakta) olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni
Allah’ın yolundan saptırırlar.
Çünkü
onlar
(gerçeğe değil)
ancak
zanlarına tabi olurlar. Ve de yalnızca tahmin yürütürler.”3

Peygamberlerin tebliğlerine ve ilme değil de zanna uyan çoğunluk
Kur’ânımızda olumsuzluklarıyla anılmaktadır. Peygamberlerin tebliğ ettiği
imân ve yaşam ölçüleriyle çatışan çoğunluğun akıllarını kullanamadıkları,
duygusuna
kapıldıkları,
gerçekleri bilemedikleri,
zanna
büyüklük
yaratıklara
tanrısal
nitelikler
yakıştırdıkları,
uydukları,
azdıkları,
kötü
işlere
bulaştıkları,
Allah’a
inanmadıkları,
şükretmedikleri, hayatlarını israf ettikleri ve daha nice olumsuzlukların
failleri oldukları açıklanmaktadır.4
Allah, evren ve hayat gibi konularda, insanın yaratılış nedeni, yaşam
ölçüleri, ilişkileri, görevleri ve ölüm ötesi hayatı gibi mevzularda
akıllarını
izleyenler,
inançlarını,
felsefelerini,
yaşam
yalnızca
ve
kanunlarını
zanlarına
dayamışlar,
güçlülerinin
prensiplerini
arzularına göre şekillendirmişlerdir.

Tabiat kanunlarını öğrenme ve uygulamada birleşen insanların inançları,
belirlemede
farklılık
yaşam kuralları ve yasalarını
göstermelerinin sebebi
budur.
Bir
diğer
ifadeyle,
tabiat
kanunlarını tespitte bilime, sosyal
yasaların
vaz’ında zanna
tabi
olmalarıdır.
Yasalarını
sürekli
değiştirmelerinin
nedeni
de
budur.
Temel
yasaların
tespitinde
Peygamberlerin tebliğ ettiği ilâhî vahiy bilgilerinden yararlanmaksızın
akıl ve duyu organlarıyla yetinmenin bu çıkmazı mazide olduğu gibi halde
ve gelecekte de devam edip gidecektir.

İslâm, çoğunluğa Allah’ın belirlediklerini değiştirme hakkını vermediği
gibi, akıl ürünü olan bilimin verileriyle oynama hakkını da tanımamıştır.
Zira vahyin çizdiği alan dışında söz, aklın ve bilimindir.5
* * *
İslâm’ın bir kısmı akıl üstü, bir bölümü de insan hayatının sabit
gereksinimleri olan değişmezlerini, değiştirilemez kılması zannedildiği
gibi onun eksikliği değildir, bilakis onun mucizevi özelliğidir.
Maddede, gelişen insanlık ve onun seküler doğrultusu da İslâm’ı
izlemektedir. Zira teori ve pratikte insanlığın ortak kabulünü oluşturan
anayasal demokrasilerde, çoğunluğun yetkileri de sınırlandırılmaktadır.
“Demokratik çoğunluğun temel hakları ve hukuk devleti güvencelerini
mütekâmil insanlığın
da İslâm gibi
ortadan kaldıramayacağı” görüşü,
esaslar
belirlediğini
göstermektedir.
İnsan
Hakları
değiştirilemez
Evrensel Beyannamesi, Paris Şartı ve Kopenhag Kriterleride bunun
kanıtıdır.
Bir daha belirtelim ki; İslâm’ın çoğunluğa vermediği değiştirme hakkı,
inanç esasları, ana ibadetler, temel haklar ve özgürlükler ve onlarla
bir
kısmı
cezai
yaptırımları
içeren
yasaklardır.
Adâlet,
ilgili
yardımlaşma ve çevreyi ilâhî bir emanet olarak değerlendirme gibi ahlâkî
ilkelerdir.

Sayılı olan değiştirilemezler dışında kalan sınırsız alan akıla, bilime
ve de çoğunluğun görüşlerine açılmıştır. Başta yöneticilerini seçme olmak
oluşturup
üzere, çekirdeğinde değiştirilemezlerin yer aldığı projeler
tercih etme ve temsilcileri aracılığıyla yasalar koyma çoğunluğun hakları
Zira
Peygamberimiz,
müminleri
“yeryüzünde
Allah’ın
arasındadır.
vasıflandırmış,
onların
güzel
gördüklerinin
Allah
şahitleri”olarak
katında güzel bulunacağını duyurmuş, Uhud harbinde örneklendiği gibi,
çoğunluğun görüşlerini uygulamıştır.6
Mevcutların ittifakı olan icma ile ekseriyetin gelenekleştirdiği örf de
İslâm Hukuku’nun kaynakları arasında yer almıştır.
* * *
Görevimiz
Allah’a
ibâdettir.
Değiştirilemezleriyle
İslâm
ibâdet
programımızdır. Onu izlemeli, ona saygılı çoğunluğu da ölçü almalıyız.
Zira İslâm penceresinden bakıldığında çoğunluk fertlere, zümrelere ve de
azınlıklara müreccahdır. Değiştirilemezlerini koruyabilen müminler için
oluşturulması da, modern
çoğunluğu esas alan demokratik ortamların
görevimizdir. Çünkü
inançlarımızı
mürtecilere karşı korunması da
yaşayabilmek ve onlara çağrıda bulunabilmek için gerekli olanları
gerçekleştirmek de farzdır.
Hutbemizi, işin özünün zanna dayanan çoğunluk değil, ilâhî vahye ve
ilme bağlı çoğunluk olduğunu vurgulayan bir âyetle bitiriyorum:

“Habisin
(İslâm’ın,
aklın
ve
bilimin
yasakladığı
inançlarınyönelişlerin-yasaların-kazanımların) çokluğu hoşuna gitmiş olsa da (dinin
ve
bilimin
yasakladığı
bu
tür)
habis
ile
(zıddı
olan)
tayyip
birbirleriyle ölçülemez. O halde ey derin kavrayış sahipleri, Allah’a
karşı sorumluluğunuzun bilincinde olunuz ki mutluluğa erebilesiniz.”7

Bütünümüzü İlgilendiren Sivil Kurumlar
Çoğunluğumuzun Onayı ile Yapılandırılmalıdır

İslâm, insan hayatını bütünüyle kuşatan ilâhî bir nizamdır. Hür
iradeleriyle bu ilâhî düzene inanan insanlar, onu yaşamak ve yaşanılması
için çağrıda bulunmakla mükelleftirler.

Yaşama ve yaşatma çalışmalarında insanlığın çoğunluğunun ortak kabulüne
mazhar olmuş metodlar ve kurumlardan da yararlanılabilir.

Örneğin haklar ve hürriyetler gibi İslâm’ın insanlık fıtratıyla örtüşen
güç ölçüsünde
temel değerlerini programlarının merkezine almaları,
yapılabileceklere öncelik tanımaları, kişisel çıkarlar ve çekişmelere
aracı edilmemeleri ve gerçeklerin kabulüne engel kılınmamaları şartıyla
siyasî partiler dahil sivil örgütlerden de faydalanılabilir.
Bu gibi sivil kurumları oluşturmada adâlet, şura ve liyakatlileri
çizgisinde
yürümeleri
gereken müminler,
özellikle
yönetici
tercih
kadroların seçiminde şûra prensibini çalıştırmalıdırlar; onu, iç bünyede
referandum ve anket türü yöntemlerle duyarlı ve ilgili bütün müminleri
içine alacak şekilde işletmelidirler.1 Zira yükümlü müminler kurumları
oluşturmada görevli oldukları gibi, oluşturulacak kurumlarda sorumluluk
üstlenmede de hak sahibidirler.
Yukarıda işaret olunan sebeplerden ötürüdür ki özellikle siyasî
kültürel yapılanmalarda bilinçli müminlerin çoğunluğunun eğilimleri
tercihleri gözetilmelidir.

ve
ve

Mazideki çalışmaları veya mevcut konumları nedeniyle hiçbir kişi veya
grubun siyasî ve gayr-i siyasî önderlikte ayrıcalığı yoktur. Kendi
başlarına karar alma, emr-i vakilerde bulunma hakları da yoktur. Bu yola
veya
başkalarını
bu
yönde
yönlendirenler
çıkarlarını
girenler
putlaştırmış veya kendilerini büyük ve de vazgeçilemez görmüş olurlar. Bu
iki vasıf İslâm ahlâkı bakımından yıkıcıdır ve sonuçları itibariyle
müminlere ihanet, Allah’a ve Resulüne de isyandır.
Mukteseb hakları olduğu inancıyla nefisleri veya yandaşlarını öne
çıkararak müminler katında daha kabul görebilir ve daha çok hizmet
üretebilir olanları engellemenin sorumluluğunu, Allah’ın Resulü imanlı
kalpleri ürpertici bir hadislerinde şöylece açıklamaktadır:

“Her kim toplum içindeki adaylar arasında Allah’ı daha ziyade hoşnut
edecek biri varken onu değil de bir başkasını görevlendirirse Allah’a ve
Peygamberine ve de müminlere hıyanet etmiş olur.”2

Şanlı Peygamberimiz yalnızca sözlü uyarılarda bulunmamış, aşağıda
güzel
örneklerde
görüleceği
üzere,
toplumun
bütününü
sunulacak
ilgilendiren konularda, imkanlar ölçüsünde tüm toplum fertlerinin veya
görmüş
temsilcilerinin
görüşleri
doğrultusunda
uygulamalarda
kabul
bulunmuştur.
a-

Aziz Peygamberimiz
genelde
bütün
müminleri,
özelde
Medineli
Müslümanları ilgilendirdiği için Uhud Harbi’nde Medine’nin Uhud
eteklerinde
savunulmasını
Medinelilerin
görüşleri
çizgisinde
benimsemiştir.3

b-

Hendek Harbi’nde, aleyhte gelişen muhasaranın doğurduğu çözülüşü
gören Peygamberimiz Medine’nin zirai ürünlerinin üçte birini vermeyi
teklif ederek Gatafan kabilesini saf dışı bırakmak ve böylece
müttefik düşmanı parçalamak istemişti. Ancak konu Medineli müminlerin
bütününü ilgilendirdiği için onların başkanları olan Sa’d b. Muaz ve
Sa’d b. Ubade ile görüşmüştü; onların –Allah’ın vahiyle bildirdiği
bir görüş değilse– kabul edemeyeceklerini açıklamalarından sonra
kendi görüşünü uygulamaktan vazgeçmiştir.4

c- Kızı Hz. Zeynep’in, Bedir esiri olan kocasını kurtarmak için fidye
olarak, anası Hatice’nin verdiği gerdanlığı göndererek yaptığı
başvuruyu, aziz Peygamberimiz kendisini ileri derecede duygulandırmış
olmasına rağmen kabul buyurmamış, konu bütün Bedir gazilerini
ilgilendirdiği için onların onayına sunmuştur.5
Örnekler çoğaltılabilir.
* * *
Nebevi örneklerimize dayanarak müminlerin sevgileri, ilgileri, maddi
yardımları ve oylarıyla oluşup gelişebilecek –siyasî partiler dahil–
sivil
müesseselerin
ve
yöneticilerinin
ancak
müminlerin
bütün
çoğunluğunun veya tabii ve de seçilmiş temsilcilerinin tasvibi ile
meşruiyet kazanabileceklerini kurallaştırabiliriz.
İletişim ve ulaşım imkanlarının geliştiği
hiçbir görüş ve mazeret ileri sürülemez.

toplumumuzda

aksi

yönde

Bilgi – şuur – program – sabır – tecrübe, yürek ve sürekli
istişarelerle kurulması ve yaşatılması gereken siyasî partiler, vakıflar,
milyonları ilgilendirir kurumlar kendini
çok şubeli dernekler gibi
beğenen, vazgeçilmez lider gören muhteris kişi veya nevzuhur gruplara
bırakılamaz. Bırakılması, toplumsal imkanların heder edilmesine, haklar
ve özgürlüklerin daha bir yitirilmesine ve de İslâmî gelişimle ilgili
sebep olabilir. Bunun için özellikle bütün
ümitlerin kaybolmasına
Müslümanlar,
kurumlarımızın
yapılandırılması
ve
entelektüel
kadrolandırılması konusunda duyarlık göstermelidirler. Dine ve olgun akla
aykırı münker vasıflı oldu bittilere karşı çıkmalıdırlar.
Yüce
Peygamberimiz
kendisini
istemeyenlere
imamlık
yapanların
kabul
olunmayacağını,
matlub
olmadıkları
görevleri
namazlarının
ilâhî yardımdan
yoksun
bırakılacaklarını
bildirirken,
üstlenenlerin

yalnızca dar ve meddah çevrelerinin onayı ile milyonların temsilciliğine
soyunanlar, müminlerin hüsranı yanı sıra kendi ebedî felaketlerini de
örgülemiş olurlar.6
* * *
İslâmî imanımızın gereği olan birliğimizi kültürel siyasî ve ekonomik
sivil
örgütlerimiz
çevresinde
pekiştirmeliyiz.
Bu
nitelikli
özellikle
önder
kadrolarını
adâlet,
liyakatlileri
örgütlerimizin
görevlendirme ve şûra (seçim) prensiplerini işleterek seçmeliyiz. Ayrıca
Hz. Peygamberin elçi olarak fiziksel cazibeli sahabileri, örneğin Dıhyetül Kelbi’yi seçmesi misalinden hareketle inanç dünyamızın dışındakiler
için ilgi odağı olabilecek maddî ve manevî vasıfları da tercih nedenleri
arasında değerlendirmelidirler.7

Sorumluluğumuzun
gereği
olarak
uyarı
görevimizi
yapıyor,
İslâmî
ölçüleri çiğneyenlerin sevgi ve desteğe layık mümessiller olamayacağını
duyuruyor ve Cuma Mesajı’mızı Meryem sûresinin 96.âyetinin anlamı ile
bitiriyoruz:
“Rahmeti bütün varlıkları kuşatan Allah, iman eden ve güzel ameller
yapanlar için (gönüllerde) sevgi yaratacaktır.”

İslâm ve Şiddet

Siyasî despotizmleri, iktisadî sömürüleri ve ahlâksızca yaşantılarını
sürdürebilmek için karanlık güç odakları, failleri oldukları terör
kullanarak
İslâm’ı
şiddetle
özdeşleştirmekle,
gerçek
olaylarını
hakları ve hürriyetlerini
daha
da çiğneyebilmek
için
mü’minlerin
gerekçeler üretmeye çalışmaktadırlar.
Bu sebeple İslâm penceresinden bakarak şiddet olgusunu değerlendirmeye
çalışacağız.
* * *
Şiddet, güç sergilemektir. İslâm, korku salan, güvenliği sarsan, zulüm
doğuran şiddeti yasaklar. Adâleti emreden, zulmü yasaklayan, zâlimleri
telin ve ilâhî azabla tehdid eden bütün Kur’ân’î ve Nebevî düsturlar, bu
yasağı yasallaştırmaktadır.
Yasaklanan, zalim şiddettir

Çok iyi bilinmelidir ki İslâm’ın yasakladığı şiddet, zâlim şiddettir.
Zâlim şiddetin derecesi ile orantılı ve sınırlı olup, onu ve faillerini
kahderecek, güveni ve adâleti yaşatacak âdil şiddet ise İslâm’ın takdis
ve tavzif ettiği bir rahmettir.
Hiç
şüphesiz İslâm’ın
önceliği
barıştır,
karşıt
inançlara
ve
düşüncelere tahammüldür, adâlet, ikram ve merhamettir, estetiği içeren
aklî ve ilmi yöntemlerle mücadeledir, bağışlayıcılıktır, kötülükleri
iyiliklerle karşılamaktır. Aşağıda sunacağımız âyetler bu gerçekleri
açıklamaktadır.
“Ey iman edenler! Hepiniz toptan barış içine girin...”
“Allah’ın
dışındaki
kutsallarına sövmeyin...”

varlıklara

yakarıp

sığınanlara;

onların

“Onlarla en güzel yöntemlerle mücadele edin...”
“Dininizden
ötürü
sizinle
savaşmayan
ve
sizi
yurtlarınızdan
çıkarmayanlara maddi ve manevi iyiliklerde bulunmanız ve onlara adâlet
göstermenizden Allah sizi menetmez. Bilakis Allah (iyilik ve) adâlet
sahiplerini sever.”
“...Allah buyruğunu getirinceye kadar affedici ve hoş görücü olun...”
“Kötülüğü, en güzel olan ne ise onunla sav(ın)”1
Sunulan âyetlerin öngördüğü erdemlerin yüceliği ve insani bir hayata
yönlendiriciliği gerçek ise de zulme sapmakta, terör estirip korku ve

yılgınlık saçmakta ısrar eden fertlerin, ulusal çıkarları için savaş açan
toplulukların, içselleştiremedikleri bu değerlerle durdurulamayacakları
da bir hakikattir.
Onlara anladıkları dili kullanmak
mukabelede bulunmak gerekir.

ve

yaptıklarının

benzerleri

ile

Gerektiği içindir ki Yüce Mevlamız şöyle buyurmaktadır:
“...Eğer bir kimse size saldırıda bulunursa yaptığı tecavüzün aynıyla
karşılık verin...”
“Zira kötülüğün cezası yapılan kötülük kadardır. Bağışlayan ve barışan
kişinin mükâfatını ise Allah verir.2
Bu ve benzeri âyetlerle yüklenen ve zâlim şiddeti mukabili âdil bir
şiddetle durdurmak ve cezalandırmak olarak nitelendirilebilecek olan bu
görevin kurumsallaştırıldığı ana İslâmî kurumlar, kısas ve de silahlı
cihaddır.
Âdil şiddet kurumları kısas ve silahlı savaştır
Canları, malları ve ırzları tecavüze uğrayan fertlere tecavüz anında
güç yetirebildikleri
ölçüde
bilfiil
karşı
koyma hakkı
verilmekle
birlikte, kişisel planda yapılanı benzeri ile cezalandırmanın ana yolu
Kısas’dır.

İslâm ceza hukukunun omurgasını oluşturan Kısas, Kur’ân’ımızın Bakara
Sûresi’nin 178. ve Maide Sûresi’nin 45. âyetiyle meşrulaştırılmış bir
ceza kurumudur.

Kısas, suça verilen bire bir karşılıktır; kol kıranın kolu kırılır, göz
çıkaranın gözü oyulur, öldüren de öldürülür. Ancak kısasın uygulanması,
tecavüz edilen kişide oluşan zararın mislini aşacaksa kısas uygulanmaz,
diyet (tazminat) ödettirilir.
Kısas, ihkak-ı
hak yoluyla değil
ancak
ve
ancak
kamu
otoritesince, doğrudan değil, mağdurun
veya
maktulün
varislerinin talebi üzerine uygulanır.
Onlar
mütecavizi
bağışlayabilir
veya tazminat almakla da yetinebilirler.

Görüldüğü gibi İslâm, zulüm amaçlı şiddeti yasaklarken, zâlim şiddeti
benzeri ile cezalandıran âdil şiddeti yani kısası onaylamakta ve görev
kılmaktadır.

Haklar ve özgürlükleri çiğneyici eylemlerin topluca yapılması ve
silahlı eylemlerin toplumun bütününe yönelmesi durumunda başvurulacak
İslâmî yöntem de silahlı cihaddır.

Bunun içindir ki İslâm, Mü’minlere gerekli
kuvveti edinmelerini
emretmiş, silahlı cihad görevini de bu görevi meşrulaştırıcı sebepleri
açıklayarak yüklemiştir.
Bakara Sûresi’nde şöyle buyurulur:

“Size savaş açanlara karşı Allah yolunda savaşın. Ama (amacınızı aşıp)
saldırganlık yapmayın, doğrusu Allah saldırganları sevmez.

Size
savaş
açanları
bulduğunuz
yerde
vazgeçerlerse (siz de bırakın). Unutmayın ki
rahmet kaynağıdır.

öldürün...
(savaştan)
Allah çok affedicidir,

O halde artık zulüm ve baskı kalmayıncaya (hiç bir cezalandırma korkusu
duyulmadan Allah’a ibadet edilinceye ve böylece) din yalnızca Allah’ın
sizlerle
savaşanlarla
savaşın.
Ancak
vazgeçerlerse
oluncaya kadar
(bilinçli olarak) zulmedenlerin dışındakilere karşı tüm düşmanlıklar sona
erdirilecektir.”3
Bu âyetlerden açıkça anlaşılacağı üzere kendilerine savaş açılan,
yurtları işgal edilen, hakları ve özgürlükleri şiddetli baskılara maruz
bırakılan Mü’minler’e silahlı savaş ruhsatı ve emri verilmiştir.

Bir diğer ifadeyle mütecaviz
barışın sağlanması emrolunmuştur.

şiddetin

âdil

şiddetle

durdurularak

Âdil şiddet, ceza yasaları ve askerî stratejilerin özüdür

Adâlet amaçlı şiddetin bütün hukukî ceza yasalarının ve tüm medeni
stratejilerin
özünü oluşturduğu gerçeğini kavrayamayan ve
askerî
iftiralarıyla İslâm’ı, şiddeti içermek ve beslemekle yermeye kalkışanlar
çok iyi bilmelidirler ki İslâm, insan doğasıyla örtüşen gerçekçi bir
hayat düzenidir. Böyle olduğu içindir ki O, zâlim şiddeti durduracak ve
merhameti
ve
âdil şiddeti
kutsallaştırmakta
ve
cezalandıracak
kurumsallaştırmaktadır. Çünkü İslâm merhametli ve âdil olan Allah’ın
dinidir.
Onu, muazzez şerîatiyle bir bütün olarak kabul edemeyen bilgi ve şuur
yoksunu Müslümanlar’ın zâlim şiddete yönelmeleri mümkündür. Bu durum
İslâmı değil, zâlimleşen kişileri bağlar.

Bu sebeple İslâm’dan ve onun bağlısı olan duyarlı ve düzeyli Müslüman
kullanmaktan ve
fertler ve toplumlardan değil, onlara karşı şiddet
Müslümanlar’ı İslâmî eğitim ve öğretimden yoksun kılmaktan korkulmalıdır.
Korkulmalı ve Mü’minler’e yönelik zulmedici şiddetten kaçınılmalıdır.
Zira “merhamet ve harp peygamberi” olan Hz. Muhammed’in (sav) izinde
yaşayan Müslümanlar, şiddet yöntemiyle hakları ve hürriyetlerinden yoksul
kılınarak çökertilemez. Çünkü onlar için zâlim şiddetin mağduru olmak da,
âdil şiddeti kullanmak da Allah’ın rızasını kazanma ve Cennet’e girme
vesilesidir.4

kişiler aracılığıyla
ile başlı başına bir işkencedir.

ve

de çağdaşlık adına yapılması

Böyle olmakla beraber kişiler aracılığıyla yapılan, bir diğer ifadeyle
tarafımızdan yapılan manevî işkenceler de pek çoktur. Hakları yargı
aramaya
ve
almaya
mecbur
bırakmak,
borçların
ödenmesini
yoluyla
bunalımlara düşürecek şekilde ertelemek, işten çıkarma ile tehdit etmek,
önünde
sövmek-aşağılamak,
medyasal
iftiralarla
insanları
kamuoyu

dostlarının

yüzüne

bakamayacak şekilde

moral

İşkenceciler Lanetlilerdir

İnsan Yüce Allah’ın rûhundan değerler üfleyerek
yarattığı, verdiği haklar ve yüklediği görevlerle
uğrattığı mükellef bir varlıktır.

en güzel şekilde
kulluk denemesine

Rabbinin
huzurunda
yargılanarak
armağanlandırılacak
ya
da
cezalandırılacak olan bu muazzez varlık yaratılış yüceliği sebebiyle
bedenî ve rûhî yapısıyla saygıdeğerdir. Onun, canı malı gibi şahsiyetini
oluşturan ve geliştiren diğer bütün temel hakları ve hürriyetleri de
dokunulmazdır.
Yaradanı tanımama ve O’nun çok yönlü egemenliğine ortak koşma yanısıra
yer yüzünde işlenebilecek ve ebedî hayatın felaketini örgüleyecek en
büyük günahlar insanın dokunulmazlarına dokunmaktır. Bir diğer ifadeyle
O’nu yüceliği ile çelişen davranışlara muhatap kılmak, bedenine acı,
rûhuna ıstırap vermektir. Bu sebepledir ki İslâm, işkence dahil zulmün
ifadeleri hukûken
bütün türlerini yasaklamıştır; işkenceyle alınan
geçersiz kılmıştır.
Maddî işkence

İnsana yapılabilecek en büyük tecavüz olan işkencenin yaptırdığı ilk
çağrışım maddî işkencedir. Bilgi almak, itirafa zorlamak, istenilen
eylemi yapmaya icbar etmek vs. gibi gayelerle dövmek, aç bırakmak, askıya
almak, elektrik vermek, baş aşağı sallandırmak, felç etmek gibi eylemler
işkencenin ilkel nitelikli maddî türünü oluşturur.
Bu nevi işkenceler, evrensel ve ulusal nitelikli hukukî yasalarla
yasaklanan zahirî planda işkencecilerin bile kınama gereğini duyacağı
vahşet tezahürleridir.

İslâm, maddî işkenceleri -savaş hali dahil- değil insanlara, hayvanlara
uygulamayı dahi haram kılmıştır.1

Yüce Peygamberimizin, hayvanların döğüştürülmelerini, atışlarda canlı
hedefler haline getirilmelerini, yüzlerinden dağlanmalarını, yavrularının
analarından uzaklaştırılmalarını, aç-susuz bırakılmalarını ve güçlerini
şekilde
çalıştırılmalarını
yasakladığı
bilinirse,
insanlara
aşar
işkencenin insanlığı karartan nasıl bir zulmet olduğu algılanabilir.
Kaldı ki yarattığı insanların bedenî ve rûhî yapısıyla örtüşen emirler

veren Mevlamız “Kullarıma işkence
bütün türlerini yasaklamıştır.

etmeyiniz”2

buyruğu

ile

işkencenin

“Şüphesiz
Allah
dünyada
insanlara
işkence
edenlerin
işkenceleri
3
buyuran Peygamberimiz de bu ilâhî yasağı
ölçüsünde azaplandıracaktır”
pekiştirmiştir.

Manevî işkence
Hutbemizde ilginizi odaklaştırmak istediğimiz asıl işkence; insanlık
şahsiyetini çiğneyen ve insanın rûhunu kanatan işkencelerdir. Bu tür
işkenceler daha çok da başta din hürriyeti olmak üzere insan hakları ve
hürriyetleri çiğnenerek gerçekleştirilmektedir.

Değinildiği gibi manevî işkencelerin başında din hürriyetinin ihlâli
İslâm Dinini öğrenmek, öğretmek,
yaşamak,
gelmektedir. İnandıkları
tanıtmak ve bu amaçla da örgütlenmek isteyen bilinçli Müslümanlara en
acımasız kültürel saldırılar yapılmaktadır. İnsan hakları ve özgürlükleri
ve de hukukun üstünlüğü gibi insanlığın ortak değerlerinin karşıtlarıymış
gibi aleyhlerine gerçek dışı dışlayıcı propagandalar yapılmaktadır.
nitelikli
İslâmî
kuralları
arzulamaları
bile suç
olarak
Kamusal
görülmektedir.
Namaz ve örtünme gibi ilâhî emirlerin uygulanması, içki ve içkiliteşhirli eğlenceler gibi haramlardan sakınılması insanların yıllarca
çalıştıkları kurumlardan atılmalarına, yılların mücadelesiyle gelinilen
üniversitelerden dışlanmalarına vesile kılınmaktadır.
İlim adamları ve ilâhîyatçılar bile bir tarafta Müslüman, diğer tarafta
düzenbaz kimliğini kullanmak zorunda bırakılmaktadır.

Din hürriyetinin ihlâlinin sebep olduğu ızdıraplar, döktürdüğü yaşlar,
neden olduğu bunalımlar ve çaresizlikler tarif edilemez büyüklükte ve
korkunçluktadır.
Sanal gerekçelerle gözaltına alınmalar, bürokratik işlemlerle seyahat
getirilen
kısıtlamalar,
ideolojik
nedenlerle
yapılan
özgürlüğüne
sürgünler, görevden alınmalar ve nice benzerleri de manevî işkenceler
olarak yaşanagelmektedir.
Düşünceyi
ifade
özgürlüğünü
kısıtlayıcı
yasalar
sebebiyle
yaşadığı
buhranlar,
toplumu
aydınlatma
kısırlaştırılan aydınların
görevini yapmaya çalışanların uğradığı takîbatlar ve aldığı mahkûmiyetler
maddî işkencelerden daha boyutlu ve kalıcı niteliktedir.
Yasalar ve kurumlarla işkence
Maddî ve manevî işkencelerin genelde insanların güvenliği ve huzurunu
yasalar,
kurumlar ve
çöküntüsüne uğratmak,
sağlamakla yükümlü
baskılarla insanları eşlerinden, çocuklarından ayırmak, nikâh altında
tutulan eşleri aylarca -yıllarca nafakasız ve ilgisiz bırakmak, dindar
eşleri gayr-ı meşru kazançlardan yemeye mecbur etmek... bütün bunlar
insanlık duygularını koruyabilmiş insanlar için ne büyük işkencelerdir.
Yapmadıkları işlerin Müslüman erkekler ve kadınlara isnad ve iftira
edilmesini,
işkence
olarak
vasıflandıran
Kur’ân’ımızın
ve
ilgili
hadislerin mantığıyla bakıldığında yukarıda özetlenen işlerin işkence
olarak nitelenmesinin meşruiyeti anlaşılabilir.4

İşkenceye karşı çıkmak

Kader senaryosu gereği insanın yaratılışı adâlet gibi zulüm eğilimini
de taşıyacağı, Hak-Batıl mücadelesi de kıyâmet gününe kadar süreceği için
manevî ve maddî türleriyle işkence varlığını sürdürecektir.5
Peygamberlerin uğratıldığı
işkencelerin
bizleri de kuşatabileceği
bilinci ve direnciyle vazifemiz kim tarafından, kime karşı, nerede, nasıl
ve hangi amaçla yapılırsa yapılsın meşru yöntemlerle işkenceye karşı
çıkmaktır. Kur’ân
buyruğu gereği “Düşmanlık ancak zalimlere karşı

yapılabileceği için”6 işkencelere karşı her zeminde amansız bir mücadele
vermek işkenceyi önlemeye çalışmaktır.

Ancak çok iyi bilmeliyiz ki işkenceyi önlemenin ana yolu Yaradan’ın
huzurunda hesap verileceği gerçeğine imana dayalı eğitimdir. Bir de
İslâm’ın meşrulaştırdığı yargı yoluyla uygulanacak kısas sistemidir:
kişinin işlediği suçun benzeri ile cezalandırılmasıdır.
Cuma Mesajı’mızı
bitiriyorum:

işkencecilerin

uğrayacağı

azabı

duyuran

bir

âyetle

“Müslüman erkeklere ve kadınlara işkence eden ve ardından da tevbe
etmeyenlere gelince... Onlar Cehennem azabına atılacaklar yakıcı azabla
cezalandırılacaklardır.”7

Ölüm
Cezasına
İlkelliktir

Karşı

Çıkmak,

Cehennemî

Bir

Yüce Rabbimizin verdiği ve yücelttiği yaratılış özellikleri sebebiyle
insan muhteşem bir varlıktır. Yaradan’ını tanıması ve O’na, koyduğu
yasalara uyarak ibadet edebilmesi için insana bahşedilmiş ana nimet
hayattır. Kader senaryosuyla süresi belirlenen hayat, korunması gereken
en aziz varlıktır. İslâm şerîatı dahil Peygamberler tarafından insanlığa
sunulmuş bütün ilâhî şerîatlerin baş gayesi ve temel buyruğu da hayatı
korumak olmuştur.
Bu sebepledir ki hayatımızı kendimizden ve başkalarının saldırılarından
korumakla mükellefiz.
İntihar yasağı ve nefsi müdafaa

Öz canımızı, kendimizden
korumamız için intihar haram kılınmıştır.
Sabır gösterilmesi gereken zorluklar karşısında rûhî çöküntüye uğrayarak
canına kıyan kişi, ebedî hayatını da karartmış olur. Zira sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed; “İntihar eden kişinin, intihar için seçtiği
öldürücü yöntemle Cehennem’de azablandırılacağını” duyurmuştur.1
Hayatımızı başkalarının tecavüzlerinden koruyabilmemiz için de nefsi
müdafaa meşru kılınmıştır. Zulme uğrayan Mü’minlere savaş izni verilmiş
ve onlar, şu ilâhî emirle de vazifelendirilmiştir:
“Size savaş açanlara karşı Allah yolunda savaşın. Ama (amacınızı aşıp)
saldırganlık yapmayın. Doğrusu Allah saldırganları sevmez.”2
Kur’ân’ın ve
Nebevî sünnetin müjdelerine göre bu ve benzeri ilâhî
doğrultusunda
hayatlarını
koruma
cihadını
verenler
emirler
sevablanacaklar, bu uğurda can verenler de şehit olacakları için
Cennet’le armağanlandırılacaklardır.
Başkalarının hayatını koruma

Hayatı yaratan yegâne mabud olan Rabbimizin buyruğu gereği, kendi öz
canımızı koruduğumuz gibi, diğer insanların hayatlarını da korumakla
yükümlüyüz. Bir diğer ifadeyle cana kıymayacak, kıyılmasına da şiddetle
karşı çıkacağız. Bu konuda semavî kitaplarla verilen görev yükleyici
ilâhî emir, Kur’ân’da şöylece ifadelendirilmiştir: “Haklı bir gerekçeye
dayanmaksızın Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın.”3
Nefsi müdafaa, yargı kararı ve meşru amaçlı harb dışında
yasaklayan
İslâm,
bir
insanın
öldürülmesini
öldürülmesini
insanlığın imha edilmesi gibi değerlendirmekte ve bu gerçeği

insan
bütün
Maide

Sûresi’nin 32. âyetinde şöylece duyurmaktadır: “Kim bir kişiyi cinayeti
veya yeryüzünde çıkardığı fesad, (terör) sebebiyle olmaksızın öldürürse
bütün insanları öldürmüş gibi olur.”
Sunulan Kur’ân bildirisinden açıkça anlaşılacğı gibi,hangi
din ve
ideoloji bağlısı olursa olsun, gayr-ı mütecaviz bir insanı kasıtla
öldürmek, insanlığın tümünü katle yeltenmektir. Beşeri cezası da aynıdır
ve ölümdür. Ancak İslâmî imanla hayatını kulluk çizgisi üzerinde
konumlandırmış Müslümanı öldürmek ise, ebedî hayatı da muazzeb kılacak
azim bir suçtur.
Nisa Sûresi’nin 93. âyetinde bu gerçek şöyle açıklanmaktadır:

“Kim bir mü’mini kasden
öldürür (sonra
da tövbe
edip imanını
pekiştirerek güzel ameller yapmadan ölür)se, onun cezası içinde sürekli
olarak kalmak üzere cehennemdir.”
Yeryüzünde insana karşı işlenebilecek en büyük suç-günah olan taammüden
öldürmeye, adâlet nizamı olan İslâm’la âdil olan Allah’ın verdiği ceza
kısasdır; kanı aynıyla ödetmektir. Daha açık ifadesiyle ölümdür.
Bakara Sûresi’nin 178. âyetinde bu ceza şöylece belirlenmiştir:

“Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında (suçu aynıyla ödetmek olan âdil
karşılık) kısas size farz kılındı. Hür kişiye karşılık hür, esire
karşılık esir, dişiye karşılık dişi...”
Kısas, suçla-ceza arası eşitliği sağlayan âdil bir cezadır. O, aklın
saygı duyacağı, rûhun tatmin bulacağı, insan hayatının da en etkin bir
şekilde korunacağı ceza uygulamasıdır.
Öldürmeye ölüm cezası
Açıklandığı
gibi
öldürücü
araçlarla kasıtlı
bir
şekilde
insan
öldürmenin cezası ölümdür. Ancak bu ceza öldürülen kişinin varislerinin
talebi ile uygulanır. İslâm, yetkiyi acıyı duyacaklara, mağduriyeti
yaşayacaklara ve adâlet arzusuyla yanacaklara yani varislere vermiştir.
İsra Sûresi’nde şöyle buyurulur:

“Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana
kıymayın. Haksız yere öldürülenin velisi (olan varisleri)ne âdil bir
karşılıkta bulunmak yetkisini verdik. Ama veli de öldürmede bire bir
sınırını sakın aşmasın. Zira o, (kısas hakkıyla) yardım görmüştür.”4
Ölüm cezasının düşürülmesi

Ölüm cezasını uygulatabilecek varisler, diyet yani tazminat olarak veya
doğrudan af ederek ölüm cezasını düşürebilirler. Varislerin bir bölümünün
rızası bile ölüm cezasını kaldırabilir. Yargı kararı ve yönetim gücüyle
ölüm cezasını bizzat uygulayabilecek veya bilvasıta uygulatabilecek
varislerin, diyet (tazminat) alma yoluyla da olsa intikama muktedirken
affedici olmaları, Rabbimizin arzusudur, rahmetidir.
Kısas yoluyla ölüm cezasını meşrulaştıran
âyetinin son bölümünde şöyle buyrulur:

Bakara

Sûresi’nin

178.

“Eğer suçlu, (öldürülenin varisleri olan din) kardeş(ler)i tarafından
(tazminat yoluyla kısastan) affedilirse bu durumda örfü izlemek ve affı
sağlayan(lar)a en güzel şekilde ödeme yapmak gerekir. İşte bu size
Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir.”
Öneminden ötürü bir daha açıklık getirelim. Ölüm cezasını uygulatacak,
tazminat veya afla düşürecek olan, yalnızca maktülün varisleridir. Devlet
yönetimleri, toplum talepleri ve de referandum sonuçları, ölüm cezasını
ne kaldırabilir, ne de affedebilir. Zira cezayı koyan Allah’tır.
Yetkilendiren de O’dur. Devlet ancak varisleri olmayan maktülün velisi
olarak yetki kullanabilir.

Ölüm cezasının insanîliği
Varislerin düşürebilme yetkisini kullanabilecekleri bir yapı içinde,
kasıtlı öldürmelerde ölüm cezası, yaşanacak çağları da kuşatacak âdil ve
de insanî bir cezadır.
Ölüm cezasına karşı çıkmak veya devlet yönetimine ya
af yetkisi tanımak, insan hayatına saygısızlıktır.
çıkmak, onay vermektir. Yürekleri yanan zayıf varisleri
manen çökertmektir. Mustarip olan, güçlü varisleri
yönlendirmek, kan davalarını alevlendirmektir.

da parlamentolara
Cinayetlere arka
korkuya düşürmek,
de intikamcılığa

Daha da önemlisi ölüm cezasına karşı çıkmak, ölüm cezasını koyan
Allah’a âcizlik isnad etmek ve başkaldırmaktır. Allah’a karşı böylesine
bir cüret ve isyan, Müslümanı kâfir kılar. Kâfirlik ise Müslüman eşle
nikâhı düşürür. Müslümanlara varis olma ve miras bırakma hakkından yoksun
kılar. Cehenneme yuvarlar.
Bu sebeple her alanda olduğu gibi bu konuda da Müslümanın referansının
İslâm olduğunu bilmeliyiz. Ölüm cezasına karşı çıkmak vahşetini medenîlik
sanan çağdaş görünümlü, ünlü ve unvanlı cahillerin medyasal etkilerinden
korunmalıyız. İslâmî bilgi ve bilinçle hayata Müslümanca bakmalıyız ki,
dünyamız huzurlu, âhiretimiz de sürurlu olsun.
Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:
“Ey aklını ve gönlünü işleten derin kavrayış sahipleri! (Suçluya suçunu
aynıyla ödetme olan âdil karşılık kuralı) kısas’da sizin için hayat
vardır. Belki böylece (hayatlarınızı) korumuş olur; kulluk şuuru içinde
(güvenli) yaşarsınız.”5

Yalnızca
Suçlular,
Cezalandırılabilir

Suçları

Ölçüsünde

İnsan, Yüce Rabbimiz tarafından denemeye uğratılmak için yaratılmış bir
varlık olduğundan Hak ve Batıl, güzellik ve çirkinlik, adâlet ve zulüm
birbirine
zıt
inanç
ve
amellere
eğilimli
ve
kabiliyetli
gibi
kılınmıştır.1 Bu özelliği sebebiyle o, ne derece inançlı ve eğitimli
olursa olsun hata edebilir, suç işleyebilir, günahlara dalabilir.

İnsanın sergileyebileceği bu manevi düşüş-çöküş sebebiyledir ki İslâm
Dini’nde bir taraftan tövbe kapıları açık tutulmuş, diğer taraftan toplum
düzeni için özellikle hakları ve özgürlükleri çiğneyici günahlar-suçlar
için cezalar düzenlenmiştir.

İslâm Ceza Hukuku’nun Kur’ân kaynaklı omurgasını oluşturan Kısas’ı bu
cezalara örnek olarak sunabiliriz. Bilindiği gibi Kısas suça bire bir
cezadır. Örneğin öldüren yargı kararıyla öldürülür. Yaralayan, cerrahi
operasyona uğratılır veya tazminata mahkum edilir.2

Maktulun varislerinin
ve mağdurun bizzat
kendisinin affediciliği
dışında cezalar uygulanır. Fakat cezalar ancak suç sabit olduktan sonra
yalnızca suçlulara ve de suçları ölçüsünde uygulanabilir.
Cezalar şahsîdir

Cezalar şahsidir. Hiçbir kişi bir başkası tarafından işlenen suç için
cezalandırılamaz. Masum kişi, grup kurum ve ülke işlenen suçlardan
sorumlu tutulamaz. Kur’ân bu gerçeği şöylece yasalaştırır:
“....Hiçbir günahkâr bir başka günahkârın yükünü taşımaz....”3
Şanlı Peygamberimiz İslâm’ı özetlediği Veda Haccı konuşmalarında kan
davalarını yasaklama sadedinde bu gerçeğin altını çizerek “hiçbir kişinin
bir
başka
kişinin
açıklamıştır.

işlediği

suçtan

ötürü

cezalandırılamayacağını”4

Yalnızca suçluların cezalandırılabileceği hakikati Âhiret Hayatı için
de geçerli bir kuraldır. Lokman Sûresinde şöyle buyrulmaktadır:

“Ey
insanlar! Rabbinize
karşı
sorumluluğunuzun
bilincinde
olun.
Herhangi bir şeyde babanın çocuğu, çocuğun da babası yerine karşılık
ödemeyeceği günden ürperin. Allah’ın va’di hakdır, dünya hayatı sakın
sizi aldatmasın...”5
Suçları
belgelenmiş
günahkâr
cezalandırılabilirler. Cana, mala

suçlular
ancak
suçları
ölçüsünde
inanca ve şahsiyeti oluşturan ırza

yönelik cezalar ve benzerleri ancak suçla orantılı
Kur’ânımızın Şûra sûresinde şöyle buyrulmaktadır:

olmalıdır.

Zira

“Bir kötülüğün cezası tıpkısı bir kötülüktür. Kim affeder barış yaparsa
mükafatını Allah verir. O zalimleri sevmez.”6
Kötülüğün karşılığı benzeri bir kötülük olabileceği için Kur’ân bu
sınırın hayatın bütün alanlarında korunmasını emretmektedir. Kişiler ve
gruplar arası ideolojik tartışmalardan, uluslararası ilişkilere hatta
meşru sebeplerle girilen savaşlara kadar yapılana benzeri ile mukabebe
etme ile ilgili Kur’ânî yasamız şöyledir:
“Eğer ceza ile karşılık verecekseniz ancak size yapılan kötülüğün türü
ve miktarı ile karşılık verin. Eğer sabrederseniz, elbetteki bu,
sabredenler için daha hayırlıdır.7
* * *
Cezalarda yargı yoluyla, sosyal ilişkilerde ise bizzat uygulanabilecek
yapılana benzeri ile mukabele etme hakkı kullanılırken dikkat edilmesi
gereken husus, duyulacak öfkenin, oluşturulacak düşmanlığın adâletsizliğe
düşürmemesidir.
Rabbimiz bu konuda bizleri şöylece uyarmaktadır:

“Ey iman edenler! Allah için tüm gücünüzle adâleti gerçekleştirici
yapın.
Bir topluluğa karşı
öfkeniz sizi
olun, adâletli şahitlik
adâletsizliğe sevketmesin, âdil olun. Adâlet Allah’ın rızasına daha
uygundur. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”8
Hiç şüphesiz suçlulara dönük
eylemler de adâletsizliktir.

aşırılıklar

gibi

suçsuzlara

yönelik

Cezalandırma hak ise de görev değildir

Gerek yargı yoluyla ve gerekse kişisel atılımlarda, yapılana benzeri
ile karşılık verme bir hak ise de görev değildir. Hakkını alabilecek,
karşılık verebilecek olana tavsiye olunan sabır göstermek ve affedici
olmaktır.

Kur’ânımız sabır göstermenin daha hayırlı olacağını, affedici olanların
armağanlarının
Rabbimiz
tarafından
Cennet
olarak
verileceğini
9
açıklamaktadır.
Delilsiz suçlamamalıdır

Bilinçli iman ve inançlı yaşantı hiç şüphesiz suça yönelişi engelleyici
ana sebepdir. Böyle olmakla birlikte bizler de günah nitelikli suçlar
işleyebiliriz, haklara tecavüzün en büyüklerinden olan teröre bile
Ancak
insanları
delilsiz
olarak
suçlamamalı,
bulaştırılabiliriz.
da
savunmamalıyız.
Suçluların
suçları
ölçüsünde
suçluları
cezalandırılmalarını adâlet olarak görmeli, güçlülerimize de affedici
olmayı öğütlemeliyiz. Zira dünya hayatımızın istikrarı için lüzumlu olan
adâlet de rûhi gelişmemiz için gerekli olan af da bizleri Cennetlere

götürecek erdemli amellerdir.

İktidar Alanlarımızı İslâmlaştırmalıyız

İslâm, Yüce Rabbimizin dünya ve âhiret saadetimiz için koyduğu ilâhî
nizamdır. Ona inanan insan bu kutsal düzenin bütün bildirileri, emirleri
ve yasaklarına muhataptır. Ancak güç yetirebildiklerinden sorumludur.
Bedenî ibadetlerden,
uygulanmaları,
haklar
ve
özgürlüklerin
tam
kullanımını
ve
yönetici
otoritenin
varlığını
gerektiren
anlamıyla
toplumsal yasalara kadar sorumluluk, gücümüzle sınırlıdır. Çünkü, “Allah
yalnızca güç yetirebileceklerimizi teklif edeceğini” bildirmekte ve şöyle
buyurmaktadır:
“Gücünüz ölçüsünde Allah’a karşı kulluk bilinci ve yaşantısı içerisinde
olun, dinleyin ve de itâat edin. Öz benlikleriniz için hayır vasıflı
harcamalar yapın. Nefsinin doymazlığından korunanlar kurtuluşa erenlerin
ta kendileridir.”
Bütün hayatı Kur’ân’ımızın fiilî açıklaması olan Peygamberimiz Hz.
Muhammed (sav) de müminleri güç yetirebilecekleri ile görevlendirmiş,
ancak ve ancak yapılabilecek olanların üstlenilmesini emir buyurmuştur.
Sahabi Cerir İbn-ü Abdullah şöyle anlatıyor:

Allah’ın Resûlü’ne gelerek, “Sevdiğim ve sevmediğim
her hususta
emirlerinizi dinlemek ve itâat etmek üzere size biat ediyorum” dedim.
güç
yetirebilir
misin?”
dedi
ve
şöyle
devam
etti:
“Güç
“Buna
yetirebileceğim hususlarda dinleyip itâat etmek üzere biat ediyorum, de.”
Şanlı
Peygamberimiz
(sav)
güç
yetirilemeyecek
olanları
yapmaya
kalkışmanın şahsiyet çiğnetmek olacağını, bunun da helal olmayacağını
açıklamıştır. Kişinin şahsiyetini nasıl çiğnetebileceğinin sorulması
üzerine de, “Üstesinden gelemeyeceği işlerin altına girmekle/nefsini
zalim yöneticilerin zulmüne uğratmakla çiğnetir” buyurmuşlardır.
* * *
Açıklandığı üzere Kur’ân ve sünnetin yüklediği görevleri gücümüz
ölçüsünde yapmakla mükellefiz. Bir diğer ifadeyle, iktidar alanlarımızı
yükümlüyüz.
Özel
hayatımızda,
ailevi
ve
sosyal
İslâmlaştırmakla
yaşantımızda kişisel iktidar (güç) alanları kültürel ve maddi seviyeye,
siyasî ve idari konuma ve de demokratik sivil kitle örgütlerindeki
etkinliğe göre değişebilir. Bir kişinin iktidar alanı içindeki işler
diğer bir kişi için yapılamayacak ameller olabilir. Biz burada sosyal
bazı
misaller
sunacağız,
örnekler
tarafınızdan
hayatımızdan
çoğaltılabilir.

• Kur’ânî emir gereği Yaradan’a itâat ve insanlara katkı olacak işlerde
yardımlaşmakla vazifeliyiz. Bu görevimiz için genelde insanı ve çevreyi
korumaya, sosyal adâleti yeşertmeye yönelik çalışmalara katılabilir,
özelde işlerimiz ve işyerlerimiz için İslâmî duyarlılığı olan insanları
tercih edebiliriz. Özellikle anayasal hakları çiğnenerek işlerinden
çıkarılan-atılan dindar insanları, örtülü bayanları, durumlarını istismar
etmeksizin çalıştırabiliriz.
• Eğer inanıyorsak, faizden kaçınmalıyız. Kaçınmak Rabbimizin buyruğu
olduğuna göre, ekonomik faaliyetlerimizde özel finans kurumlarını tercih
edebiliriz. Özel finans kurumları olarak da duyarlı müminlere güç
katabiliriz.

• Dini ölçülere, olgun akıl ve bilime aykırı olan olumsuz işleri bizzat
yapacağımız atılımlarımızla veya sözlü-yazılı uyarılarla da ya da kalbi
tavırlarla değiştirmeye çalışmak Peygamberimizin yüklediği görevimizdir.

Bu görevimizin icabı olarak inançlarımız ve ahlâk değerlerimizle
çatışan görsel ve yazılı medyaya tavır koyabilir, gerçeklerimizin naşiri
olacak yayınlar çıkarabilir, mevcutları alıp okuyarak ve reklam vererek
destekleyebiliriz.
• Yaratılış düzenimizle çelişen, İslâmî kültürümüzle çatışan, üstelik
resmileştirilen
kılık
kıyafet
şekillerine
karşı
Hz.
aleyhimize
Peygamberimizin yolunu özleyerek sakal-bıyık bırakabilir, giysilerimizde
bize özgü estetik çizgiler oluşturabiliriz.
• Allah yolunda hakkıyla cihad etmekle yükümlüyüz. Bu cihad ilim ve
üretim cihadı olabileceği gibi, ekonomik savaş cihadı da olabilir. Bu
silahlı güçlerini Müslümanlar
gerçekten hareketle siyasî, iktisadî ve
aleyhine kullanan, İslâm ülkelerine fiili saldırılar düzenleyen mütecaviz
mallarını
almayabilir,
alınmaması
gereğini
yayabilir,
ülkelerin
paralarını alternatif paralarla değiştirebilir, zulümlerine duyduğumuz
nefreti dile getirebilir, böylece iktidar alanlarımızda cihad yapmış
olabiliriz.
• Günah nitelikli işlerde yardımlaşma Kur’ânî yasaklar arasındadır. Bu
nedenle vergilerimizin faizcilere yedirilmesine, haklar ve özgürlüklerin
çiğnendiği kurumlara payanda yapılmasına onay veremeyiz. Veremeyeceğimiz
için beyan edeceğimiz vergilerimizin ödemesini ertelemek dahil her türlü
meşru yola başvurabileceğimizi açıklayarak uyarılarda bulunabilir, sivil
yöntem
kılınabileceğinin
bilincinde
olduğumuzu
itâatsizliğin
duyurabiliriz.
İslâm yaşanmak içindir

İslâm bir bütündür ve yaşanmak içindir. Sosyal hayattan soyutlanarak
İslâm yaşanamaz, yalnızca namaz kılıp oruç tutarak Yaradan’a kâmil
anlamda kulluk da yapılamaz. Biz, iktidar alanlarımızın bütününde İslâm’ı
yaşama gayretini gösterelim ki, Rabbimizin yardımına ve Cennetlerine hak
kazanalım.

Hutbemizi Ankebut Sûresi’nin 69. âyeti ile bitiriyorum:
“Güçlerini zorlayarak uğrumuzda
mücadele
verenleri
elbette
ki
(sevgimize ve nimetlerimize götürecek) yollarımıza iletiriz. Allah,
davranarak yaptığını güzel yapan yardımperver
kendisini görür gibi
kullarla beraberdir.”

Araçlar da Amaçlar Gibi Meşrû (Helâl) Olmalıdır

Bütün varlıkların yaratıcısı olan Yüce Allah, kendi rûhundan değerler

katarak yarattığı biz
yönetici temel yasalar
zararlılara
münhasır
tezahürlerindendir.

insanlara pek merhametlidir.1
İnsanlar için
koyması ve bu yasaları içindeki yasaklarını
kılıp
sınırlı
tutması
merhametinin

İlâhî iradeye inançlı ve saygılı olması gereken biz mü’minler, sayıları
belirli ilâhî yasaklar dışında kalan bütün sözleri, davranışları, işleri,
ve kurumları
meşrulaştırabilir,
amaç
kılabiliriz.
Ancak
kuralları
gerçekleştirirken
araç
olarak
atılacak
adımların,
amaçlarımızı
kullanılacak yöntemlerin ve yapılacak işlerin de meşru olmaları gerekir.
meşru
(helâl)
olmaları
bizleri
helâl-haram
ayırımı
Amaçların
bütün
araçların
kullanılabileceği
yanılgısına
yapılmaksızın
düşürmemelidir.
Amaçlar gibi araçların da meşru olması gerektiğini yaşadığımız hayattan
alacağımız canlı örneklerle açıklamaya çalışalım.

• Rabbimizin yaratılış eğilimlerimizle kaynaşan emri olduğu için,
adâleti yaşamak ve yaşatmak bizler için gerçekleştirilmesi gereken bir
amaçtır. Bu amaç için şiddet de kullanılabilir. Ancak araç olarak
kullanılacak şiddet, Kur’ân ve Nebevî sünnetin onayladığı âdil şiddet
olmalıdır. Daha açık bir anlatımla, bu şiddet, yalnızca suçluya karşı,
suçun cinsinden ve de suçla orantılı olmalıdır. Bunun için de şiddeti,
mütecavize karşı nefsimizi savunurken kullanmalıyız. Âdil nitelikli yargı
kararına müsteniden uygulanacak bire bir ceza (kısas) da göstermeliyiz.
Vicdan ve din özgürlüğümüzü çiğnemek ve yurdumuzu işgal etmek isteyen
saldırgan örgüt ve ordulara karşı uygulamalıyız. Çünkü canımızı, malımızı
müdafaa etmek, adâleti yansıtıcı mahkeme kararlarını tatbik etmek ve
korumak
dinimizin
onayladığı
hakkımız,
yüklediği
topraklarımızı
görevimizdir.2
Adâleti gerçekleştirmek amacının meşru aracı olarak kullanılacak
şiddeti amacından saptırarak suçsuzlara yöneltmek, korku salıcı güç
gösterisine dönüştürmek, doğrudan veya dolaylı emperyalist işgallere
zulmetmek ise Cehenneme
vasıta kılmak, hiç şüphesiz zulmetmektir,
atılmaktır.
Amerika’ya yönelik 11 Eylül örgüt terörü ile Amerika’nın Afganistan’a
uyguladığı devlet terörünü meşru amaç için gayrimeşru araçlar kullanmanın
örneği olarak değerlendirebiliriz.

• Öz benliğimiz, ailemiz ve toplumumuz için kazanmak, bizler için meşru
amaçtır. Çünkü bu amaçla kazanmak, Kur’ân’ımızın işaret buyurduğu üzere

Firdevs Cennetleri’ne yol açmaktır.3 Ne var ki kazanmak için kullanılacak
araçlar da meşru olmalıdır. Ancak bu araçlar, seküler/laik kabullerin
değil, mutluluk düzenimiz olan İslâm’ın meşru gördüğü araçlar olmalıdır.

Faiz, rüşvet, karaborsa, içki-kumar-fuhuş işletmeciliği ve aldatma gibi
ilâhî haramları kazanç aracı kılmak, insanlara zarar vererek nefsimiz
için azap örgülemektir.

• Amaçlar gibi araçların da meşru olması gereğini cinsel hayatımızı da
örneklendirebiliriz.
Cinsel organlarımız ve duygularımızı yaratan Rabbimizdir. Bu sebeple
sağlıklı bir cinsel hayat yaşamak ve sürdürmek meşru amaçtır. Bu amacın
aracı
da
evliliktir.
Zinayı,
eşcinselliği,
lezbiyenliği
meşru
nefsi
ilâhlaştırmaktır
ki, tevbe
edilmezse
akıbeti
araçlaştırmak,
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hüsrandır.
• Konumuzu sosyal hayatımızdan alacağımız son bir örnekle daha şöylece
açıklayabiliriz:
Verilmesi
aynen veya

mü’minlerin birbirleri üzerindeki haklardan biri kılınan,
daha güzeli ile alınması ise Kur’ân’ımızın emri olan

selâmlaşma, amaçlaştırılması gereken görevimizdir.5 Bu görev için meşru
kılınan araç da “selamün aleyküm” cümlesidir.

Diğer kültürler için selâmlaşma aracı olarak kullanılan sözcükler,
işaretler bir örf konusu ise de coğrafyaları, renkleri ve dilleri ayrı
Müslümanlar için “selamün aleyküm” şeklinde belirlenmiş ortak metin din
mevzuudur. Çünkü Peygamberimiz selâmlaşma aracı olarak “güvenlik ve barış
dileme” anlamını içeren “selamün aleyküm” cümlesini belirlemiş, diğer
alternatif şekiller yasaklanmıştır.
Sahabi İmran b. Hüseyin şöyle anlatıyor:

Biz İslâm öncesi cahiliyet döneminde “Hayırlı sabahlar” ve “Allah
sevdiklerinle gözünü aydınlatsın” şeklinde iki türlü selâm verirdik.
kendine
özgü
kurallarıylagelince
bu
tarz
selâmlaşmaktan
İslâm,
6
yasaklandık.
• Meşru amaçlar için gayrimeşru araçlar kullanılamayacağı gibi,
gayrimeşru amaçlar için de meşru araçlar kullanılamaz. Örneğin insanların
haklarını ve özgürlüklerini kısıtlama, devlet imkânlarını haksız krediler
ve ihaleler yoluyla parselleme veya hortumlama, ihtisas sahibi olunmayan
görevlere talip olma dinimize göre meşru olmayan amaçlardır. Temelde
gayrimeşru olan bu amaçlar için destek çıkmak, onay vermek, vasıta olmak
ve karar almak gibi maddi ve manevi yardımlarımızı aracı kılmak,
günahlarda yardımlaşma olarak Allah’a isyan etmek, insanlara da zarar
vermektir. Bunun için de haramdır.7
Bizler Rabbimizin, varlığından değerler katarak ve buyruklarına muhatap
tutarak yücelttiği varlıklarız. O’nun yasakları da bize olan rahmetinin
yansımasıdır. Emirlerine uyarak ve yasaklarından kaçınarak amaçlarımızı

ve araçlarımızı meşrulaştıralım ki, dünyamız anlamlı, âhiretimiz de mesut
olsun.
Hutbemizi Ahkaf Sûresi’nden âyetlerle bitiriyorum:
“Rabbimiz Allah’dır diyen ve sonra da (amaçları ve aralarında) dosdoğru
olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar hüzün de çekmeyeceklerdir. Onlar
meşru işlerinin mükâfatı olarak Cennetlik olacaklar ve ebedîyen Cennette
kalacaklardır.”8

Hak ve Halk Katında
İşlerden de Kaçınmalıyız

Sorumluluk

Doğuracak

Bir önceki
hutbemizde meşru
amaçlar için
gayr-i meşru
kullanılamayacağı gibi, gayr-i meşru amaçlar için de meşru
kullanılamayacağını açıklamıştık.

Meşrû

araçlar
araçlar

Bu hutbemizde, bağımsız olarak değerlendirildiklerinde helal-mubahmeşru-caiz olan ancak bazı özel durumlar ve şartlarda Allah’a isyana ve
insanlara zarara sebebiyet veren sözler, davranışlar ve
işlerden
de
kaçınılması
gerektiğini
misallerle
açıklamaya
çalışacağız.
Rabbimizin emri gereği açık ve örtülü bütün günahlardan sakınmakla
vazifeliyiz. Çünkü Kur’ân-ı Kerim’in Enam Sûresi’nin 120. âyetinde şöyle
buyurulur;
“İster açık ister gizli, günah işlemekten kaçının. Zira unutmayın ki,
günah işleyenler kazandıkları yüzünden ceza göreceklerdir.”
Kur’ân-ı Kerim’de ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in buyruklarında
günahlar için kullanılan, “münker, fahişe, vizr, isim, zenb, seyyie” gibi
kelimelerin sözlük anlamlarından hareketle, yasaklandığımız günahların
Allah’a isyan vasfı yanısıra şu nitelikleri taşıdığını anlayabiliriz.
“Günahlar, sağlıklı aklın çirkinliğine hükmettiği iş, aşırı derecede
iğrenç söz, gelişimi engelleyici yük, hayırlardan geri bıraktırıp
bunalımlara iten ve başkaları tarafından bilinmesi istenmeyen amel,
inkâr ve evrensel
gerçeği karartan ve varlıklarındaki ilâhî gücü
egemenliği örten tavır, ayıplanmayı ve geri itilmeyi gerektiren fiil,
insanı üzen ve utanç duyuran eylem...”1
Biz mü’minler olumsuz niteliklerini özetlediğimiz sakınılması aklın ve
ilmin de gereği olan açık ve gizli bütün günahlardan kaçınmakla
mükellefiz. Ancak yükümlülüğümüz bununla sınırlı değildir. Çünkü yapmamız
kendimizin
ve diğer
insanların
günahlar işlemesine
neden
halinde
olabilecek temelde halal-mubah olan işlerden de kaçınmamız gerekir.

İslâm
Hukuku’nda
vesilelerin ödenmesi)
açıklayalım.

Sedd-i
şeklinde

Zerai’
(Günahlara/kötülüklere
açılan
isimlendirilen bu görevimizi örneklerle

• Bir Müslümanın İslâm’la çelişen ve çatışan inanç istemleri ve hayat
eleştirmesi,
putlaştırılan
seküler
ilkeleri
ve
kâfir
düzenlerini
şahsiyetleri yermesi cihad olarak da değerlendirilebilecek helâl/meşru
bir davranıştır. Ancak bu eleştiriler ve yermeler, değinilen sistemler ve
düzenlerin, ilkeler ve şahsiyetlerin inançlıları ve bağlılarının Allah’a

ve O’nun yasaları olan İslâm’a sövgü ve saldırılarına sebep oluyorsa, bu
tür eleştiri ve sövgülerden kaçınmak lazımdır. Zira Allah’a ve O’nun
düzenine tecavüz, yeryüzünde işlenebilecek en büyük azgınlıktır. Buna
verilmemelidir.
Verilmemesi
gereğinin
İslâmî
kaynağını
sebebiyet
oluşturan âyette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“Allah’tan başka varlıklara yalvarıp sığınan kimselere sövmeyin ki
onlar da kin ve cehaletten dolayı Allah’a sövmesinler: Zira biz her
topluma kendi yaptıklarını güzel gösterdik. (Ama) zamanı geldiğinde onlar
Rablerine döneceklerdir: O zaman Allah onlara bütün yaptıklarını (en
doğru şekilde) anlatacaktır.”2
Anlamını sunduğumuz bu âyet, özellikle İslâmî sorumluluk taşıyan
ve ilâhîyatçılarımız
aydınlarımız, siyasîlerimiz, medyagörevlilerimiz
tarafından ölçü alınmalı ve duyarlılıkla uygulanmalıdır.

• Gayr-ı menkuller (taşınmazlar)in kiraya verilmesi mübah bir işlemdir.
Meşruiyetinde ve getirisinin helâliyetinde hiçbir şüphe yoktur. Ancak
gayr-i menkuller faiz, içki, kumar, zina ve anarşi gibi İslâmî yasakların
banka, kumarhane,
meyhana,
işlenmesine ortam hazırlayacak şekilde,
fuhuşhane ve gizli örgüt merkezi olarak kiraya verilemez.

Burada konumuzla ilgili olarak verilen örnekleri bir başka açıdan da
Örneğin
ticaret halal
olmakla birlikte,
içki
değerlendirebiliriz.
içilmesine sebep olacağı için alkollü içki fabrikalarına üzüm dahil ham
madde satmak ve içki ticareti yapmak da ictihadî haramdır.
Sosyal hayatımızdan
sürdürelim.

alacağımız

bazı örneklerle

daha açıklamalarımızı

• Fertler arasında sevgiye vesile olacağı için hediyeleşme mubah/halal
bir amel olmanın ötesinde Hz. Peygamberin öğütlediği ameldir. Ancak
oluşmuş hediyeleşme
adeti
yoksa,
haram
türden
aralarında önceden
aracılığa ve adâletsizliğe sebep olacağı için memurlara ve hakimlere,
kapı
açabileceği
için
de
alacaklılara
hediye
verilmesi,
faize
Peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır.
• Evlenmek meşru olduğu halde, haram cinsel ilişkiye sebep olabileceği
ay on günlük iddetini (bekleme
için, ölmüş kocasından ötürü dört
süresini) henüz bitirmemiş olan kadınla nikâhlanmak, (haram kılınmış
türden tartışmalara ve düşmanlıklara sebep olabileceği için) pazarlığı
Cuma
namazının
devam eden mala pazarlık sonuçlanmadan teklif vermek,
kaçırılmasına vesile, kılınmamasına teşvik olacağı cihetle de Cuma
vaktinde alış veriş yapmak...
Bütün bu ve bu gibi temelde halal olan
olacağı için yasak kapsamına alınmıştır.

işler

de

haramlara

vesile

Tam anlamıyla meşru / caiz bir işlem olduğu ve yapılırken hiçbir
sakınca taşımadığı halde, irade dışında vaki olabilecek gelişmeler
sebebiyle kötü zan, gıybet, iftira ve jurnal gibi haramlara sebep
davranışlarımız
ve
işlerimize
açıklık
getirmek
de
olabilecek
vazifemizdir.

Örneğin müfettiş, görevli, araştırmacı olarak gidilen içki, kumar ve
işletmeleri
türü
yerlerden,
İslâm
karşıtlığı
ile
bilinen
fuhuş
kurumlardan ve de mü’minlerin sakıncalı bulduğu gizemli derneklerden
çıkışta tanıdık kişilerle ve medya mensuplarıyla karşılaşılması durumunda
tarafımızdan açıklama yapılmalıdır. Yapılmalıdır ki meşru amaçlı ve
araçlı eylemlerimiz, haramlara sebebiyet vermesin.
Sevgili Peygamberimiz’in bu mevzuda gösterdiği hassasiyet bize örnek
olmalıdır.

Mescidinde
itikafta
olduğu
bir
Ramazan
gecesinde
Peygamberimiz,
kendisini ziyaret eden eşi Safiye annemizi gecenin karanlığında yolcu
ederken, kendilerini gören ve acelece uzaklaşan iki sahabiyi durdurmuş ve
onlara şöyle buyurmuştur:

- Bu kadın, eşim Safiye’dir. Onların, “Uyarınıza gerek
Resûlallah!” demeleri üzerine de şu açıklamayı yapmıştır.

yoktu

ya

“Şeytan insanın kan damarlarında dolaşır. Ben onun kalblerinize şer
tohumları ekmesinden korktum.”3
* * *
Günahlar;
içimizi
karartan,
bunalımlarımızı
artıran,
toplumumuzu
çökerten ve cehennem yollarını kazan eylemlerdir. Allah, yaptıklarımızdan
haberdardır, işlenen fakat tövbelerle giderilmeyen günahlar, sahiplerini
ağlatacaktır.
Gizli ve açık günahlardan da onlara sebebiyet verecek mubah / halal
işlerden de kaçınalım. Hutbemizi Nisa Sûresi’nden âyetlerle bitirelim.

“Bunlar Allah tarafından konulan sınırlardır. Kim Allah’a ve Elçisi’ne
tabi olursa, Allah onu, mesken olarak içinden ırmaklar akan Cennet’e
koyacaktır; bu büyük bir mazhariyettir. Kim de Allah’a ve Elçisi’ne isyan
eder ve O’nun (koyduğu) sınırları ihlal ederse, onu içinde yerleşip
kalacağı ateşe atacaktır; ve onu alçaltıcı bir azap beklemektedir.”4

Ev, Aslî İhtiyaç ve Dokunulamaz Kutsaldır

Olmazsa yaşanılamaz temel ihtiyaç maddelerinden biri de evdir. Mesken
ve konut olarak da isimlendirdiğimiz evin değişik yapı malzemelerinin
yaratılması, bilgi ve kullanımımıza sunulması Yüce Mevlâ’mızın azim
nimetlerindendir.1
Hayat
düzenimiz
İslâm,
koyduğu
karşılayarak
kulca
ihtiyaçlarımızı
edinilmesini gerekli kılmaktadır.

ahlâkî
ölçüler
yaşayabileceğimiz

içerisinde
bir
evin

Şer’î ev zarûrîdir

Aile merkezli bir toplumsal hayatı öneren ve kurumsallaştıran İslâm
hukuku, nikâh akdi yapılsa bile aile hayatının fiilen başlayabilmesi için
şer’i
mesken
olarak isimlendirilen
bir evin
dini kaynaklarımızda
hazırlanmasını şart koşmaktadır. Şer’i mesken küçücük de olsa mutfak,
tuvalet ve banyoyu içerecek ve aile içi ilişkilerin mahremiyetini
koruyarak barındıracak bağımsız bir ev olarak tanımlanmaktadır.2 Ancak
karı-kocadan oluşan çekirdek aile için asgari ölçüleri verilen şer’i
meskenin, aile fertlerinin çoğalması ile birlikte büyümesi gerekeceği de
İslâmî öğretiler arasındadır.

Şanlı kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in Nur Suresi’nin 58. âyetinde ana,
babanın yatak odasının mahremiyetinin korunulması emir buyurulmaktadır.
Sevgili Peygamberimiz de ebeveyn ile yetişkin çocuklar, ergen erkeklerle
kız kardeşler arasında örtünme ile ile ilgili uygulanması gereken
kurallar koymuştur. Örneğin ergen erkekler, kardeşleri yanında göbekle
ise
diz arasını örtmekle yükümlüdürler. Baliğ olmuş kız çocuklarının
babaları ve kardeşleri gibi mahremleri yanında zikredilen organlar yanı
sıra, vücudun karın, göğüs ve sırt bölgelerini örtmeleri gerekmektedir.3

Sunulan ölçüler yanısıra, dinimizin misafir ağırlanması ile ilgili
öğütleri, gerektiğinde hizmetçi edinilmesi ile alâkalı onayları da
hatırlanacak olursa, büyüyecek ve maddi imkânları artacak ailede ana-baba
için, sorumluluk dönemi başlamış erkek ve kız çocukları için, misafirler
ve
de
hizmetçiler
için
müstakil
odaları
ihtiva
edecek
evlerin
oluşturulması tabii ve İslâmî zarurettir.

Müslüman için hayatın bütününü İslâmlaştırmak görev olduğu için, ahlâkî
kuralların ve erdemlerin yaşanabileceği böyle bir evi amaç edinmek
farzdır. Çünkü farz görevlerin yaşanılması için yapılması gerekenler de
farzdır.

Bu sebepledir ki, dünya hayatının bunalımlarından ve âhiret hayatının
azaplarından kendimizi nasıl koruyabiliriz şeklinde soru yönelten sahabi
Amir oğlu Ukbe’ye Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

-(Ya Amir!) Dilini, sonucu aleyhine olacak (yalan, iftira ve gıybet
gibi haramlar)dan koru. (Nefsinin, eşinin, çocuklarının ve misafirlerinin
haklarını ödeyecek şekilde) evinin alanını geniş tut. Bir de günahlardan

ötürü ağlayarak tövbe etmeye çalış.4

İslâm’ın ana çizgilerini vererek edinilmesi gerektiğini duyurduğu evin,
temel
dünyevi
mutluluklardan
biri
olduğu
da,
erişilebilecek
Peygamberimizin diliyle şöylece açıklanmaktadır:
“Üç şey mutluluktandır:
Kendisine baktığında hoşlanıp huzur duyacağın, bir yere ayrılıp
ve malını koruyacağına
güven duyacağın inançlıgittiğinde ırzını
ibadetli-ahlâklı eş, seni dostlarına götürüp getirecek uysal bir binek
(sağlam bir araç) ve de kullanma alanı geniş bir ev.”5
Ev için Zekât alınabilir, borç yapılabilir

Asli ihtiyaçlardan olan ve yaşanabilecek dünyevi saadetlerin başında
gelen evin edinilmesi, değinildiği gibi farz görevimizdir. Ev edinmek
için ciddi çalışmalar yapmak bir tarafa, zekât alınabileceği gibi, borç
yükü altına da girilebilir. Zira asli ihtiyaç olduğu için ev sahibi
olamamış kişi, İslâmî ölçülere göre zekât alabilir, borç yapabilir bir
fakirdir.
Başta zaruri ihtiyaçlarını gideremeyen ve de bu nevi gereksinimlerini
karşılamak için borçlanan kişilere verilmek için emrolunduğundan ev almak
isteyen veya aldıkları ev için borçlanan kişiler zekât alabilirler.
toplumda,
bu
alanda
oluşturulan
imkânlardan
da
Yaşadıkları
yararlanabilirler.
Doğurabileceği problemler
ve
gayr-i
ahlâkî
sonuçlardan
ötürü
tarafından
sakındırılmakla
birlikte,
giderilmesinde
Peygamberimiz
borçlanılmasına onay verilen bir ihtiyaç türü de ev olduğu için bu uğurda
borca da girilebilir.
Kur’ân’ımızın
emri
olarak
gerçekleştirilmesi
gereken
yardımlaşma
görevimizi yoğunlaştırmamız gereken alanlardan biri de hiç şüphesiz ev
edinme olmalıdır. Aydınlar, siyasîler, yatırımcılar ve hatta bütün
müminler olarak bu alanda politikalar üretmeli, kurumlar oluşturmalı ve
bu çalışmaları farz-ı kifaye vazife bilmeliyiz.
Bütün bunları yaparken özel olarak Rabbimizden de yardım dilemeliyiz.
şu duâ, yapılması gerekli bir duâ olarak
Peygamberimizin yaptığı
hayatımıza girmelidir:
“Allah’ım!
Günahlarımı
6
bereketlendir.”

bağışla,

evimi

genişlet

ve

rızkımı

Ev, yalnızca fiziki etkilerden sığınılacak ve barınılacak bir yer
değildir. O, aracılığıyla pek çok nimetten yararlanılacak bir mekândır;

içinde ilâhî buyrukların yaşanılacağı bir mabet ve çevresinde hayırlara
ulaşılacak imkânlar manzumesidir.

Bunun için ev edinirken ve edindirirken gücümüzü yalnızca “başımızı
sokabileceğimiz bir ev mantığıyla” kullanmamalı, aşağıda özetlenen İslâmî
olarak vasıflandırabileceğimiz özellikleri de araştırmalıyız.

Ev için imkânlar ölçüsünde güneşi bol olup çevre kirliliğinden
korunmuş, havası temiz ve zemini sağlam bölgeleri seçmeliyiz. Camilere,
kabirlere ve eğitim kurumlarına yakın alanları tercih etmeliyiz. Az
katlı, mümkünse bahçeli evlere yönelmeliyiz. Kulluk bilinci içinde
insanların
yoğun
olduğu
mahalleleri
ve
salih
insanların
yaşayan
komşuluğunu hedeflemeliyiz.
Ev edinirken ve donatırken maddi gücümüzü yansıtmak, insanlar arasında
ayrıcalıklı ve üstün olmak gibi amaçlar gütmemeliyiz. Lüks ve israftan
kaçınmalıyız. Peygamberimizin arkadaşlarının ipek perdeli evleri şeytanın
evleri olarak nitelendirdiklerini asla unutmamalıyız.7

Ev dokunulamazlığı temel haklardandır
Asli ihtiyacımız, maddi ve manevi sığınağımız olduğu için ev kutsaldır,
bir diğer ifadeyle dokunulmazdır. Dinimiz İslâm’ın temel haklar ve
özgürlükler arasında yücelttiği ev dokunulmazlığı, sahiplerinin onayı
alınmadıkça asla ihlal edilemez. Dokunulmazlığının çiğnenmesi azaba
uğratacak bir zulümdür. Çünkü Allah’a baş kaldırmadır.
Nur Suresi’nin 27. âyetinde şöyle buyurulur:

“Ey
iman
edenler!
Arzu
edilerek
verilecek
izni
almadıkça
ve
selâm
vermedikçe
başkalarının
evlerine
girmeyiniz.
oturanlarına
Düşünürseniz (özel ve de aile hayatlarınızın dokunulmazlığını amaçlayan)
bu öğüt sizin için daha hayırlıdır.”
Hutbemizi; evinizin huzurlu, ailevi yaşantınızın mutlu
mekânınızın da Cennet yurdu olmasını niyaz ederek bitiriyorum.

ve

ebedî

Özel Hayatın Korunması İlâhî Bir Haktır

Yaşanılması ve gereğinde mücadele edilerek korunması gereken ana
değerler, insan hakları ve hürriyetleridir. Bu değerler insana, insan
olarak yaratıldığı ve yaratılış amacı olan Yaradan’a ibadet görevini
yapabilmesi için verilmiştir.
Haklar ve hürriyetlerin biri Allah’a isyan, diğeri de insan hakları ve
hürriyetlerine tecavüz olmak üzere iki sınırı vardır. Bu sınırları aşmak
hak ve hürriyeti yoktur.
Haklar ve hürriyetlerle ilgili aşılmaması gereken bir sınır da özel
gizliliği hakkıdır.
Bir
diğer
ifadeyle insanların
mesken
hayatın
dokunulmazlığıyla gizli kalması amaçlanan söz davranış ve işlerin
araştırılmaması hakkıdır.

İslâm
Dini
özel
hayatın
gizliliğine
müdahale
edilmemesini
ilkeleştirirken, gizlenen özel hayatın da ahlâkî çerçeve içine alınması
gereğini emir buyurmuştur.
Kur’ânî ve nebevî ilkeler
Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de evlere giriş kapılarından girilmesini

emir buyurmuştur.1 İçten duygularla verilecek kabul izni alınmadıkça,
barış amacını ve duâyı içeren İslâmî selam verilmedikçe de başkalarına
ait evlere girilmemesi şöylece emrolunmuştur:
“Ey iman edenler! Arzu edilerek verilecek izni almadıkça ve de
oturanlarına selam vermedikçe başkalarının evlerine girmeyiniz. Düşünerek
anlamaya
çalışırsanız
böylesine
bir
uygulama
sizin
için
daha
hayırlıdır.”2
Ev (mesken, konut) dokunulmazlığının İslâmî temelini veren bu âyetin ve
giriş izninin kapıya tam dönük olmaksızın beklenilmesi ilkesini koyan
amacı
hiç
şüphesiz
özel
hayatın
gizliliğinin
Peygamberimizin
korunmasıdır. Aynı amaca yönelik bir diğer ilâhî emir de evlerin yatak
izin
alınmaksızın
girilmemesi
edebini
görevleştiren
Nur
odalarına
Sûresi’nin 58. âyetidir.
Gizliliğin korunması, konu ile doğrudan ilgili bir âyetle de şöylece
emrolunmuştur:
“Ey iman edenler!... Gizlilikleri araştırmayınız...”3
Özel hayatın gizliliğini koruma ilkesi inançla bağlantılı öylesine bir
kuraldır ki kişiyi içi kâfir, dışı Müslüman konumuna düşürebileceğini,
ihlalin haramlığını da içeren şu Peygamberî uyarıdan öğrenebiliyoruz:

“Ey dilleri ile inanıp da imanlarını kalplerine girdirmeyenler!
ıstırap
vermeyiniz
ve
onların
özel
hayatlarını
Müslümanlara
araştırmayınız. Müslüman kardeşinin gizli taraflarını araştıranların
Allah da gizli taraflarını öne çıkarır. Böyle yapınca da evinin
içindeyken bile onu insanların yüzüne bakamaz duruma düşürür.”4
Yukarıda değinildiği gibi İslâm, özel hayatın gizliliğine girilmemesini
emir buyururken, diğer insanlarla kurulan sözlü ve vicahi (yüz yüze)
gizli ilişkilerin de ahlâkî temellere dayandırılması gereğini şöylece
açıklamıştır:
Nisa Sûresi âyet 114:
“Yardımlaşmayı ve dinin - aklın gerektirdiği yararlı davranışları
ve
de
insanların
arasını
düzeltmeyi
öngören;
bunları
öğütlemeyi
gerçekleştirmeye çalışan kimselerin yaptığı toplantılar dışında gizli
toplantıların çoğunda hayır yoktur. Bütün bu güzel eylemleri Allah’ın
rızasını kazanmak için yapana büyük bir mükafat vereceğiz.”
Gizliliği ve kişisel hayatı ahlâkîleştirmek

Gerektikçe yapılabilirliği tabii olan gizli haberleşmelerin ve de
bizzat katılımlı gizli toplantıların ahlâkî temellere dayandırılması
gereği, yalnızca ahlâkî bir duyuru değildir. O, uygulanması gereken kati
bir emirdir.
Mücadele Sûresi’nin 8. âyetinde şöyle buyrulur:
“Ey
iman
edenler!
Gizli
konuşmalar-görüşmeler
yaptığımızda,
bu
konuşmalarınızı-görüşmelerinizi Allah’a isyan, insanların hakları ve
hürriyetlerine saldırı ve Peygamberin bildirdiği öğretilere karşı çıkmak
temeline oturtmayınız. (Bilakis) insanlara hayırlar yapmak, Allah’a itâat
etmek temeline oturtunuz. Ve de huzurunda toplatılacağınız Allah’ın
yasalarına aykırılıktan korununuz.”
Ahlaki temellere dayandırılması gereken yalnızca gizli konuşmalar ve
değildir. Tek
başına
yaşanılan
gizlilikler
de ahlâkî
toplantılar
zeminlere çekilmelidir.
Yüce Peygamberimiz’in, Allah’a karşı ve de davranışlarımızı görüntülü
olarak tesbit ve tescil eden meleklere karşı saygı gösterilerek, cinsel
yapayalnızken
bile
açığa
vurulmamasını,
ayrıca
ilişki
organların
sırasında bir örtücükle de olsa korunulmasını öğütlemesi, özel mi özel
hayatın bile ahlâkîleştirilmesi gereğini öğretmektedir.5
Gizlice dinleme ve görüntü alma
Burada konumuzla ilgili
açıklamaya çalışalım.
Kamu yararı
ihlal
ilkesi
alınabilir mi?

önemli

bir

hususu

soru-cevap

yöntemiyle

gerekçesiyle özel hayatın ve haberleşmelerin gizliliği
edilerek
insanlar
gizlice
dinlenebilir,
görüntüleri

Kamu yararını, kaynaklarından biri olarak değerlendirerek yücelten
İslâm Hukuku’nun mahkeme kararıyla ve de zaruret ölçüsünde izleme
bu
soruya
olumlu
cevap
verebileceği
ve hatta
gerekli
şartıyla
bulunabileceği ileri sürülebilirse de, bu görüş aksi de savunulabilir bir
ictihad olma sınırlarını aşamaz.6
Asıl
olan
özel
hayatın
ve
haberleşmelerin
gizliliği
ilkesinin
korunmasıdır. İlâhî bir yasa olan bu korunma ilkesinin çiğnenmemesidir.
Açıklığa yönelme

Günahı, iç huzursuzluğuna sebep olan ve başkaları tarafından bilinmesi
gizli
davranışlar
olarak
tarif
buyuran
Peygamberimiz,
istenmeyen
gizliliklerin genelde günah karanlığıyla örtülü olduğuna dikkatlerimizi
çekmiştir.7
Bu sebeple açıklığa yönelelim.

Allah’ın kalplerimizin derinliklerinde sakladıklarımızı da bildiğine
özel
hayatımızı da aleni
hayatımız gibi
inanan insanlar olarak,
Ama
diğer
insanların
gizliliklerine
girme
ahlâkîleştirelim.
ahlâksızlığına düşmeyelim. Zira bu tür bir ahlasızlıkta azap vardır.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Dinlenilmelerini istemeyen insanların konuşmalarına kulak kabartan
kişilerin kulaklarına Kıyâmet Günü maden eriyiği akıtılır. (Onlar böylece
kulaklarıyla
işledikleri
günahlar
sebebiyle
kulaklarından
azaplandırılırlar.)”8
Hutbemizi, Peygamberimizin yaptığı ve yapılmasını öğütlediği bir duâ
ile bitiriyoruz:
“Allah’ım! İçimi dışımdan daha güzel eyle. Dışımı da güzelleştir.”

Her Alanda Müslümanın Referansı İslâm’dır

Kendisinden gereğini yapabileceği bir öğüt isteyen sahabî Süfyan EsSakafi’ye Yüce Peygamberimiz, Rabbinden aldığı îlahi emrin çizgisinde
şöylece emir buyurmuştur,
“Rabbim Allah’dır de, sonra da dosdoğru yaşa.”1
* * *
“Dosdoğru yaşa”
buyruğu, “Dosdoğru yol olan İslâm’a göre yaşa”
anlamında olduğu için, hayatın her anı ve safhasında Müslüman’ın
referansı İslâm’dır. Bir diğer ifadeyle Müslüman; temel bilgileri, ahlâkî
ölçüleri, yönetici ve yönlendirici buyrukları yalnızca İslâm’dan alır.
Müslüman olarak yaşamak ve ilâhî rızaya ererek Müslüman olarak can
vermek isteyecek her ferdin İslâm’ı referans alması “olmazsa olmaz” bir
hayat düsturudur. Değil İslâmî ve demokratik düzenlerde, egemenliğin
baskıcı
totaliter
rejimlerde
bile,
İslâm referans
zâlimleştiği
İslâm’ın
referans
alınabilmesi için
ise
çok
iyi
alınacaktır.
nerede
ve
ne zaman,
hangi
ölçülere
baş
vurulması
kavranılması,
gerektiğinin bilinmesi gerekir.
İslâmî düzende...
Kur’ân-ı Kerime, sevgili Peygamberimizin buyruklarına ve bu iki temel
bağlantılı
aklî
verilere
göre
yapılanacak
İslâmî
toplum
nokta
düzenlerinde toplumun doğası gereği hiç bir engel olmayacağı için özeltüm alanlarda İslâm
kamusal-sivil-askerî alan ayrımı yapılmaksızın
referans alınacaktır.
Zira Yüce Mevlâ’mız insanlık için hayat düzeni olarak seçtiği ve razı
olduğu İslâm Dini’ni, evrensel kıldığı Peygamberi Hz. Muhammed’le ancak
referans alınması; izinden gidilmesi için göndermiştir. Kur’ân ve Nebevî
sünnetin bütünüyle açıklanan bu gerçek, Enfal Sûresi’nin 20. ve 21.
Âyetlerinde şöylece özetlenmektedir:

“Ey iman edenler! Allah’a ve O’nun Peygamberi Muhammed’e itâat edin,
bağlılık gösterin. (Referans almanız gereken) Allah’ın mesajını işitmiş
olduğunuz halde, ondan yüz çevirmeyin. Dinleyip kulak asmadıkları halde
“işittik” diyenler gibi olmayın.”
Demokratik sistemde...

İnsan hakları ve özgürlüklerine saygılı, hukuka dayalı demokratik
düzenlerde de İslâm referans alınacaktır. Alınmasına engel yoktur.
Çünkü demokratik düzenlerde kişisel hayat özgürdür.
Azınlığın haklarını da koruyan çoğunluk talepleri belirleyici
unsurdur. Çoğunluğun eğilimleri ve istemleri dışında etken yoktur.

temel

Bu gibi düzenlerde yoğunlaştırılacak talepler doğrultusunda sivil ve
siyasî örgütler, İslâm insanını yetiştirecek okullar ve üniversiteler
kurulabilir.

İslâmî inanç ve ahlâk değerlerine bağlı yayınlar yapacak, yazılı ve
görsel medya oluşturulabilir. Helâl seçenekler sunan finans kurumları ve
borsalar hayata geçirilebilir.
İslâm
referans
alınarak,
İslâmî
bir
hayatın
hazırlayacak, daha pek çok kurum tesis edilebilir.

yaşanmasına

ortam

Duyarlı Müslümanların oluşturulması, yaşatılması ve geliştirilmesinde
ciddi katkılar sağlamaları gereken demokratik düzenlerde İslâm’la (İslâm
dışı) seküler hayatın örtüştüğü noktalarda ve özel hayatla ilgili
durumlarda İslâm’ın şahıslara yönelik buyrukları uygulunacaktır. Örneğin
“Namaz kılınız, âdil olunuz, sözleşmelerinizi uygulayınız, tesettürlü
içki-kumar-zina
ve
zulümden
kaçınınız,
kişileri-ilkeleri
olunuz,
ilahlaştırmayınız” gibi kişilere yönelik özel emirleri ve yasakları
Uygulanmaları
toplumun çoğunluğunun
talepleri
referans alınacaktır.
olmalarını, bir diğer ifadeyle İslâmî yönetimin varlığını gerektiren,
örneğin ceza ve miras hukuku gibi alanlarda ve İslâm’la çelişkili kamusal
işlemlerde ise İslâm’ın genel prensipleri referans alınabilir.
Kur’ân’ımızın “Allah her bir kişiye ancak yapabileceklerini yükler...”2
düsturu ile “Gücünüz ölçüsünde kulluk çizgisi üzerinde yaşayınız.”3 emri
ve
bu
emrin
uygulanmasında
Yüce
Peygamber’imizin
biat
aldığı
sahabelerine, sorumluluklarının güçleri ile orantılı olduğunu açıklaması,
İslâm’ın referans alınabilir başlıca genel prensipleridir.4
Totaliter rejimlerde...
İslâm’ın referans alınması müslümanın olmazsa olmaz bir hayat düsturu
olduğu için totaliter rejimlerde bile İslâm referans alınacaktır.

İslâm’ı
yaşamada
tehlikelere
sine
açacak
atılımlara
sınır
beraber,
bu
gibi
zâlim
düzenlerde
Müslümanlar’ın
getirilmemekle
sorumluluğu hiç şüphesiz güçleri ölçüsünde olacaktır.
Ağır baskılar altında sorumluluğun düşeceği de bir gerçektir.

Peygamberimiz bu gerçeği şöylece açıklamışlardır:
“Gerçekten Allah; ümmetinden hata ederek,
yaptıkları işlerin sorumluluğunu kaldırmıştır.”5

unutarak

ve

zorlanarak

Ne var ki öldürülme, uzun süreli hapsedilme ve bir organı telef edilme
gibi müessir tehditleri içermeyen baskılar, vicdan, din ve düşünce

hürriyetleri
gibi temel
hakların
ve hürriyetlerin
korunulması
kullanılmasında caydırıcı amiller olarak değerlendirilemezler.

ve

Temel
haklar
ve
özgürlükleri
çiğneyen
zâlimlere
karşı
onların
benimsediği yöntemlerle güç ölçüsünde mücadele verilmesi Müslümanlar’ın
cihad görevidir.

Cennet’e götürücü amel kılınan ve başta kültürel olmak üzere pek çok
nevi içeren mallarla ve canlarla cihad, hiç şüphesiz yaşanılan yurtlar,
haklar ve özgürlükler gibi kutsalların korunulması için emrolunmuştur.6
Emrolunanlar elbette uygulanacaktır.
İnanmak ve İslâmî hayatı yaşamak üzere biatlaşıp sözleşmek için,
kendisine gelen fakat ihtiyaçlarının fazlalığını ve galebe çalabilecek
korkaklığını ileri sürerek zekâttan ve cihaddan bağışlanmasını isteyen
Mabet oğlu Beşir’e Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:
“- Zekât vermeyecek,
Cennet’e gireceksin.”7

cihad

yapmayacaksın.

Peki

bu

durumda

nasıl

İslâm’ın yüceliği yaşanmasındadır

İslâm bir bütündür. Yüceliği ve verimlilği de bütünlüğünde ve bir bütün
halinde yaşanmasındadır. Müslüman nerede ve hangi şartlar içerisinde
bulunursa bulunsun, gücü ölçüsünde İslâmı referans almakla mükelleftir.
Hutbemizi Ahkaf Sûresi’nden âyetlerle bitiriyorum:
“Rabbimiz Allah’dır deyip, sonra da (referans aldıkları İslâm’a göre)
dosdoğru yaşayanlara hiç bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.
Onlar, yaptıklarının ödülünü alacak cennetliklerdir. Ve orada ebedî
olarak kalacaklardır.”8

Egemenler İslâm’a ve Demokrasiye Onay Veremezler

İslâm Dini, değişmez-değiştirilemezleriyle insan hayatını bütünüyle
kuşatan ilâhî bir nizamdır. Onun değişmez-değiştirilemez düsturlarını
şöylece özetleyebiliriz:
“Allah’ın
egemenliği,
bütün
ferdî
ve
toplumsal
egemenliklerin
üstündedir. Renk ve dil farklılıkları içinde insanlar insan olarak hür ve
de eşit haklara sahip olarak doğarlar. Üstünlük Allah’a imanda ve O’nun
buyruklarına göre yaşantıdadır.
Allah’a açık isyan ve insan hakları ve özgürlüklerine tecavüz eylemleri
dışında hürriyetler sınırlandırılamaz. Can-mal -mesken dokunulmazlığı,
vicdan ve din hürriyeti, örgütlenme, öğretim, seçme ve seçilme hakları
gibi temel haklar ve özgürlükler, Allah’ın verdiği görev nitelikli
çiğnenemez değerlerdir.
Adâlet, liyakatlileri görevlendirme, şûra (danışma- seçim) yönetimde
esas alınacak kurallardır. Sözlü, yazılı ve fiili eylemlerle faydalılara
yönlendirip zararlılardan sakındırma, güçleri ölçüsünde bütün fertlerin
katılım görevleridir. İnsanlara zülüm ve canlılara işkence yasaktır.
Vahyî ve vahiyle bağlantılı aklî yasalar herkesi bağlar. Akitlere ve
sözleşmelere bağlılık görevdir. Cezalar şahsidir. Yargı kararıyla suça
kısas ilkedir. Barış esastır. Toplumsal
bire bir ceza yöntemi olan
dayalı aile
hayatın kaynağı ve nesillenmenin yöntemi, nikah akdine
düzenidir. Miras haktır. İnsan öldürme, zina, zina iftirası, hırsızlık ve
meşrû yönetime silahlı başkaldırı cezaî müeyyideli yasaklardır. Bu ilâhî
yasaklar yanı sıra inançlara baskı, içki, kumar, faiz, rüşvet, zulüm ve
iftira gibi haramlar-yasaklar meşrûlaştırılamaz fiillerdir. İnancı ne
olursa olsun saldırgan olmayan herkese adâletli ve ikramkâr olmak ahlâkî
görevdir.
Hayatın amacı, bu temel buyruklar-düsturlar ve namaz, oruç, hac gibi
özel ibadetler çizgisinde kulluk bilinci içinde yaşayarak ebedî hayatın
mutluluğuna ermektir.”
Allah’ın Kur’ân’daki
buyruklarından özetlediğimiz
bu
ve
benzeri
değişmez-değiştirilemez
örtüşen
egemenliğini sembolize eder.

insan doğasıyla
düstûrlar
O’nun

İnsan, Allah’ın yasal egemenliğini (hakimiyetini) O’nun adına yer
yüzünde kullanma yetkisi ile donatılarak yaratılan Halîfe varlıktır.1
Müslüman
da
Allah’ın
değiştirilemez
buyruklarıyla
belirlediği
egemenliğine inanan ve halîfelik görevini kabul eden insandır.

Bu inancın ve kabulün anlamı, insanın insan üzerinde ancak Allah’ın
koyduğu değiştirilemez düstûrlar çerçevesinde egemenlik kurulabileceği
hakikatidir. Değiştirilemez düstûrların belirlemediği alanlardaki yasal
çerçeveyi belirleyecek otorite ise akıl, ilim ve çoğunluğun onayladığı
görüştür.2
Sırasıyla vahiy, akıl, ilim ve toplumsal çoğunluğun imanî ve yasal
otorite olacağı bir sosyal yapıda, kahir bir güç kullanımı dışında mutlak
anlamda insan insana egemen olamaz, insan insanı sömüremez, çıkarları
gerektirdiği için insan üzerinde zalimleşemez.
Bütün insan hakları ve özgürlükleri ilâhî egemenliğin teminatı altında
olduğu için müslüman olsun veya olmasın -çıkarları adına egemenlik amacı
gütmeyecek- hiçbir sağ duyulu insanın böyle bir sosyal yapıda rahatsızlık
duyması mümkün değildir. Ama insanın insan üzerindeki yasal egemenliğini
Allah’ın egemenliğinin kullanımı olarak değil de mutlak bir egemenlik
olarak algılayanlar, bir diğer ifadeyle insanı hayatın merkezine koyarak
tanrılaştıranlar İslâmî toplum düzenini içlerine sindiremezler.
Onlar, Kur’ân’ın Mele’ ve Müstekbir olarak isimlendirdiği siyasîler,
bürokratlar, ilmî- askerî rical ve kapital sahipleri gibi yaşadıkları
egemenleşenlerden
veya
egemenliği
amaçlayan fertlerden
toplumda
oluşurlarsa İslâmî yapıyı hiç mi hiç onaylayamazlar. Çünkü onlar,
“değiştirilemezleri”mizi korudukça biz duyarlı müslümanlara istedikleri
gibi hakim olamayacaklarını bilirler.
Örneğin :
Maddeci temellere dayalı bir eğitim ve medya düzeni oluşturamazlar,
değer yargılarını değiştiremezler, kasıtla insan öldürenler için ölüm
kaldıramazlar,
faizi
meşrulaştıramazlar,
zinayı
cezasını
eşcinselliği
onaylatamazlar,
haksız
vergiler
yasallaştıramazlar,
koyamazlar, toplumun ekonomik imkânlarını kendilerinin ve yandaşlarının
denetimsiz bir yapı kuramazlar,
müslümanları
tekeline akıtamazlar,
yabancı güç odaklarının yönetimine bağlayamazlar, insanlığı sömürü amaçlı
ittifaklar oluşturamazlar.
Bütün bunları entrikalar çevirerek ve kuvvet kullanarak yapsalar bile
bilinçlenen müslümanların inançlarının gereğini yaparak değiştirilemez
yeniden
ikame
edeceklerini
bilirler.
Bu
sebeple
de
değerlerini
kendilerini ve egemenliklerini güvende göremezler.
İslâm ülkelerinde İslâmî bilinçlenmeye karşı içte ve dışta alınan
konulup
tedbirler, çıkarılan engeller, sürdürülen amansız baskılar,
işletilen cezaî yasalar ve terörizmle mücadele gerekçesiyle açılan
savaşlar hep bunun içindir. Tarihte de böyle olmuştur.

İnsanlara değiştirilemez inanç, ibadet ve yaşam düstûrlarını tebliğ
yöneten
eden Peygamberlere karşı çıkan zümreler hep toplumu
güçler olmuştur. Çünkü onlar, ilâhî
egemenliğin
kurulduğu
yerde kendilerinin kuvvete ve
sömürüye
dayalı
egemenliklerini kurup sürdüremeyeceklerini bilmişlerdir. Bu
nedenle
Peygamberleri de
kendileri gibi
egemenlik
amaçlısı
olarak görmüşlerdir. Firavunun yönetici kadrolarının Hz. Mûsa’ya

bakışını
yansıtan
örneklendirmektedir:

Yûnus

sûresinin

78.

âyeti,

bu

gerçeği

“Firavun’un seçkinleri şöyle dediler:
Bizi, atalarımızı inanç
ve uygulama olarak izler bulduğumuz yoldan
ülkede söz sahibi
çevirmeye böylece (Harûn’la birlikte) ikinizin bu
kimseler olmanızı sağlamaya mı geldin? Her ne hal ise, ikinize de
inanmıyoruz.”
Egemen
zümreler
yalnızca
engelleri
egemenliklerinin
etmişlerdir.

inanmamakla
gördükleri

kalmamışlar,
Peygamberleri,
için
de
sürgünle
tehdit

İbrahim sûresinin 13. âyeti bu tehdidin bütün Peygamberleri kuşattığını
şöyle açıklamaktadır:
“Allah’ı
dediler:

ve

Peygamberlerini

tanımayanlar,

Peygamberlerine

şöyle

-Ya bizim yolumuza dönersiniz, ya da ülkemizden sizi kesinlikle söküp
çıkarırız. Bunun üzerine Rableri Peygamberlerine şöyle vahyetti: Biz bu
zalimleri mutlaka tepeleyeceğiz.”

“Değiştirilemezlerimize” sahip çıkmalıyız

İnsanların insanlar üzerindeki egemenliğinin mutlak olmayıp Allah’ın
koyduğu “değiştirilemezler”le sınırlı olduğu gerçeğine inanmayan etkili
ve yetkili güçler bizleri egemenliklerinin engelleri olarak görecekleri
için İslâm’a ve müminlere karşı özgürlükçü ve demokratik olamazlar.
Baskılarını ve dolaylı olarak da tehditlerini sürdürmeye, haklarımız ve
özgürlüklerimizi çiğnemeye çalışacaklardır.
Bizi hür yaşatacak “değiştirilemez” değerlerimizdir. Bütün şerlerin
sezmeye başlayan sekülarist
insan kaynaklı egemenliklerden oluştuğunu
(dünyacı) insanlık dahi “Hukuk devleti, Hukukun üstünlüğü ve Haklar ve
gibi
“değiştirilemezler”
oluştururken,
o
“
özgürlükler”
de
içeren
kendi
“değiştirilemezlerimize”
sahip
değiştirilemezleri”
çıkalım. Bir diğer ifadeyle sırasıyla ve de yalnızca ilâhî vahyi, aklı,
egemen otorite
ilmi ve de bu üçlü ile çelişip çatışmayan çoğunluğu
Böyle
yapalım
ki,
insanı
insan
üzerinde
ilahlaştıran
tanıyalım.
sistemlerle, hile ve cebir yoluyla egemenleşen beyin özürlüleriyle
edebilelim,
hiç
değilse
rûhlarımıza
egemen
olunmasını
mücadele
engelleyelim.
Yaratan hür iradelerin kullanılarak tercihlerin yapılmasını dilediği
için, bizler özgürlükçü olmaya mecburuz. Ama diledikleri gibi egemen
olmaya şartlananlar özgürlükçü ve demokratik olamazlar. Baskı onların
doğasına işlemiştir. Bu sebeple Hakka çağrılarımızı sürdürelim ve de
güçlenerek yaşayalım.
Hutbemizi, bütün tarihî toplumların hayatında izlenen bu gerçeği, Hz.
Şuayb Peygamber örneğinde açıklayan âyetlerle bitirelim:

“(Şuayb Peygamber onlara şöyle dedi:) İçinizden benimle gönderilen dine
iman edenler de inanmayanlar da var olduğuna göre Allah aramızda hükmünü
verinceye kadar sabredin, (her kes çizgisinde yaşasın.) Allah hakimlerin
en hayırlısıdır.
Kavminin büyüklenen
savurdular:

egemen

(hakim)

kişileri

ise

şöylece

tehditler

Ey Şuayb! Seni ve beraberindeki iman edenleri ya ülkemizden çıkaracağız
ya da muhakkak bizim sistemimize döneceksiniz. Şuayb Peygamber de onlara
şöyle dedi:
Biz istemesek de mi (böyle zorbalaşacaksınız?)”3

Sürü
Değil
Gereğidir

Katılımcı

Yönetilen

Olmak,

İslâm’ın

Her
bir
âyetinin,
yaşanılan
dönemin
penceresinden
bakılarak
değerlendirilmesi gereken Kur’ân’ımızın Bakara suresinin 104. âyetinde
şöyle buyurulmaktadır:
“(Yöneticilerinize) bizi sürü
olarak
yönet
demeyin.
Bizimle
ilgili geliştirici
ciddi kararlar al,
deyin.
(Sonra
da size
verilen
görev
yükleyici
emirleri-yasakları)
dinleyip uygulayın.
Hiç şüphesiz Allah’ın insan
üzerindeki
egemenliğini
tanımayarak/insanı
insan
üzerinde
tanrılaştırarak sürüleşenlere acı verici bir azab vardır.”1
Rabbimiz tarafından toplumsal hayat sürmeye kotlanan insanlar için
yönetmek ve yönetilmek tabîî bir olgudur. Ancak yönetmek ve yönetilmek
özgü
bir
yücelikte
olmalıdır.Çünkü
sürüleştirerek
yönetmek
insana
ilkellere, sürüleştirilerek yönetilmek hayvanlara özgüdür.
İslâm’ın değiştirilmezlerini hayatın merkezine almak

A- İnsana özgü bir şekilde yönetilebilmek için,öncelikli olarak insanın
yaşam prospektüsü olan İslâm Dini’nin yönetimle ilgili kurallarının
lazımdır.
Bunun
için
de
âdil
şartlar
içinde
uygulanması
liyakatlilerin şura yöntemiyle seçilmeleri gerekir.Yetkilendirilecek
yöneticilerin de Yaradanımızın bildirdiği değiştirilemezleri hayatın
merkezine alarak yönetim oluşturmaları zarûridir.
Konumuzun
özünü
özetleyebiliriz:

teşkil

eden

değiştirilemezleri

şöylece

“Allah’ın
egemenliği
bütün
ferdî
ve
toplumsal
egemenliklerin
üstündedir. Renk ve dil farklılıkları içinde insanlar insan olarak
hür ve de eşit haklara sahip olarak doğarlar. Üstünlük Allah’a imanda
ve O’nun buyruklarına göre yaşamadadır.
Allah’a açık isyan ve insan hakları ve özgürlüklerine tecavüz
hürriyetler
sınırlandırılamaz.
Can-mal-mesken
eylemleridışında
dokunulmazlığı, vicdan ve din hürriyeti, örgütlenme, öğretim, seçme
ve seçilme hakları gibi temel haklar ve özgürlükler, Allah’ın
verdiği, savunulması gereken görev nitelikli çiğnenemez değerlerdir.

İnsanlara zülüm ve canlılara işkence yasaktır. Vahyî ve vahiyle
bağlantılı aklî yasalar herkesi bağlar. Akidlere ve sözleşmelere
bağlılık görevdir. Cezalar şahsîdir. Yargı kararıyla suça bire bir
ceza yöntemi olan kısas ilkedir. Barış esastır. Toplumsal hayatın

kaynağı ve nesillenmenin yöntemi, nikâh akdine dayalı aile düzenidir.
Mîras haktır. İnsan öldürme, zina, zina iftirası, hırsızlık ve meşrû
yönetime silahlı başkaldırı cezaî müeyyideli yasaklardır. Bu ilâhî
yasaklar yanı sıra inançlara baskı, içki, kumar, faiz, rüşvet, zulüm
ve iftira gibi haramlar-yasaklar meşrûlaştırılamaz fiillerdir. İnancı
ne olusa olsun saldırgan olmayan herkese adâletli ve ikramkâr olmak
ahlâkî görevdir.
Hayatın amacı, bu temel buyruklar-düsturlar ve namaz, oruç, hac gibi
özel ibâdetler çizgisinde kulluk bilinci içinde yaşayarak ebedî
hayatın mutluluğuna ermektir.”
Yaratıcımız olan Yüce Allah tarafından konulan bu değiştirilemez
yönetici kurallar, insanların sürüleştirilmesini engelleyecek fazîlet
ölçüleridir. Bu ölçüleri hayatın merkezine alarak oluşturulacak
akılcı yönetimin, ayrıcalıkları kaldıracağı, yönetilen insanları
üstünlüğüne
dayalı
bir
eşitlik
içinde
organize
edip
hukûkun
geliştireceği açıktır. Çünkü bu değiştirilemezler bütün insanları
kuşatıcıdır. Çünkü onlara, değil askerî rical, sermaye sahipleri ve
insanlar tarafından seçilmiş yöneticiler, Rabbimizin seçtiği insanlık
önderi Hz.Muhammed dahi kayıtsız şartsız uymakla yükümlü tutulmuştur.
Câsiye sûresinin 18.âyetinde Rabbimiz Ona şöyle buyurur:
“Biz seni bir şerîatle yükümlü kıldık, O halde sen o şerîati izle.
Hakikati bilmeyenlerin boş arzu ve heveslerine uyma.”
Katılımcı yönetilen olmak
B-

İnsanca yönetilmenin bir şartı da katılımcı yönetilen olmaktır.
Bunun anlamı yönetilirken yönetimi izleyerek gerektiğinde faydalılara
çağırmak ve zararlılardan sakındırmak olduğu kadar, kendilerine
yönetici kılındıklarımızı da yönetilmek istediğimiz gibi yönetmektir.
Sevgili
Peygamberimiz
İslâm
Dini’ni
“nasîhat”
olarak
Çünkü
nitelendirdiği sözlerinde, yöneticilerin “Kur’ânî ve Nebevî ölçülerle
verilerine”
uymaya
çağrılmalarının gerekliliğini
akıl ve ilim
açıklamıştır.2 Yönetilenlerin sorumluluk alanlarının yöneticileri
olduklarını da söylece duyurmuşlardır:

“Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Âmir
memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve
çocuğunun çobanıdır Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve hepiniz
idare ettiklerinizden sorumlusunuz.”3

Dinleyip uygulamak
C- Sürü olarak değil de katılımcı yönetilen olarak insanca yönetilmenin
bir diğer önemli şartı da değiştirilmez nitelikli vahiy kuralları ve
akıl-ilim verilerine göre yönetilirken bu kaynaklara bağlı olarak
oluşturulacak yasaları ve meşrû yönetim buyruklarını uygulamak üzere
içindir ki Yüce
Rabbimiz
açıklamalarımızın
dinlemektir. Bunun

omurgasını oluşturan anlamını sunduğumuz
âyetinde “(Sonra da size verilen görev
yasakları) dinleyip uygulayın.” buyurmuştur.

Bakara sûresinin 104.
yükleyici emirleri ve

Bilinen bir gerçektir ki yönetilen olarak kendileri meşrû kurallara
uymayanlar, keyfi kurallara veya yasal fakat hukûk dışı kurallara
göre yönetilirler. Hakikat çizgisini izleyen yöneticilerin başarısı,
yönetilenlerin kurallara uyucu katılımcılar olmalarına bağlı olduğu
içindir ki Rabbimiz özelde yöneticilere şöylece duâ etmelerini
öğütlemiştir:
“(Allahım!) Bizi muttakilere: Sana ve yaratıklarına karşı sorumluluk
duyan ve sorumluluklarının gereğini yapan insanlara yönetici kıl.”4
Sürüleşme görünümüne de karşı çıkmak

Yüce Rabbimizin en güzel kıvamda yarattığı ve Rûhundan değerler kattığı
değil
sürüleştirilmeye,
sürüleştirilme çağrışımlarını
varlık olarak
yaptıracak dış görünümlere de karşı çıkmakla mükellefiz.Çünkü Şanlı
Peygamberimiz, “ Kâ’be’yi tavaf ederken eline bağlanılan iple çekilerek
tavaf ettirilen bir kişiyi gördüğünde ipi bizzat eliyle kesmiş ve ipi
çeken kişiye – onu elinden tutarak tavaf ettir, - “ buyurmuştur.5
Sürüleşmeye onay vermenin kâfirlik olduğunu bilmek

Allah’ın insan üzerindeki yol gösterici ve yasa koyucu egemenliğine ve
bunun tabii sonucu
olan değiştirilemez ilâhî
kuralların varlığına
inanmayanlar, Kurân’ın kâfirler olarak nitelediği ve elem verici azaba

uğrayacaklarını bildirdiği insanlardır.6 Bu gibi insanlar aklın nihaî
ürünü olan demokratik bir hukuk düzeni içinde yaşamış olsalar dahi
sürüleşmekten korunamazlar. Çünkü güçlü ve organizeli çıkar gurupları,
yönlendirdikleri çoğunluklara ve parlamentolara her dönemde insanları
manen sürüleştirecek sömürü düzenlerini kurdurmuşlardır. Bundan sonra da
Çünkü önlerinde
İslâm’ın
değiştirilemezleri
gibi
kurduracaklardır.
aşılamaz kutsallar yoktur.
Sürüleşmeyi saygı ve itâatten ayırmak

Burada değinilmesi gereken bir husus da saygıyı, itâati, disiplini
ayırmaktır.
Müslüman
için
bunun
ölçüsü
İslâm’ın
sürüleşmeden
ahlâkî
düsturları
ve
seküler
de
olsa
hukûkî
değiştirilemezleri,
mevzûattır. Öğrenci öğretmene, asker komutana, mürid şeyhe, yönetilenler
memur âmire
ve bütün toplum
ilim
adamlarına saygı
yöneticilere,
göstermeli, itâat etmelidir. Ancak bu saygı ve itâat, değinilen ölçüler
içinde olmalıdır. Böyle olmadığında sürüleşme kaçınılmaz olur. Sürüleşme
ruhsal köleliktir. Buna baş kaldırmak da görevdir.

Kur’ânın, Allah’a ve Peygamberi Muhammed’e itâat olunmasını emretmesi,
kâfirlere, adımıza hukukî tasarruf hakkının verilmesini yasaklaması,
düzeninin
aşağılayıcı
yöntemlerle
dışlandığı
yerde
önerdiği yaşam

bulunulmamasını
öğütlemesi,
yericilerin
kınamalarından
gereğini
duyurması,
sürüleşmeye
ve
sürüleştirilmeye
kaldırılması içindir.7

korkulmaması
ruhen
baş

Sevgili Peygamberimizin kendisi için ayağa kalkılmasını yasaklaması,
Allah’ın vahiy indirerek yönlendirmediği konularda düşünce özgürlüğünün
kullanımına yüreklendirmesi, cihadın en fazîletlisinin zalim yönetimlere
karşı gerçeklerin haykırılması olduğunu açıklaması, ruhsatların olduğu
yerde azımetlere yönelip risk üstlenilmesine onay vermesi ve daha
niceleri de sürüleşmenin-sürüleştirilmenin red edilmesi içindir.8
Sürüleştirmeye onay vermenin Allah’a ve Peygamberine isyan
pekiştiren Zühruf sûresinin 54. âyetiyle konumuzu özetleyelim:

olduğunu

“Firavun yönettiği insanları aşağılayıp sürüleştirdi. Böyle iken onlar
da sürüleştirilmeyi benimseyerek ona itâat ettiler. Çünkü onlar Allah’a
ve Peygamberlerine karşı çıkan bir topluluktu..”9
Yüce Allah’ımızdan bizleri
hadis anlamıyla bitiriyorum:

bilinçlendirmesini

diliyor,

hutbemi

bir

“Müslüman görünümlü
olup
da yüreği
İslâmî
imanla aydınlanmamış
olanlara, -Sayın büyüğümüz, Beyefendi, Saygı değer başkanımız - gibi
götüren)
laflar
etmeyin.
Sonra
başınıza
geçerler
–
(sürüleşmeye
başkanlıklarını sürdürürlerse- Rabbinizi öfkelendirmiş olursunuz.”9

Müminler Sivil İtâatsizliğe Mecbur Edilmemelidir

İslâm, iman esasları ve ana yaşam ölçüleri Allah tarafından konulan,
ve yaşanılması
hür iradeye
akıl ve bilinci yücelten, inanılması
dayandırılan ilâhî bir düzendir.
Müslüman bu inanç ve hayat düzenini özgür iradesiyle kabullenen
insandır. O, ölümle, hayatî organlarının telefiyle ve uzun süreli hapisle
tehdid edilmediği sürece hayatının nizamı olan dinine, dininin kurallar
koymadığı alanlarda ise akıl ve ilim verilerine uyarak yaşamakla
mükelleftir.1
Bu sebeple müminlerin yaşadığı toplumun başta vicdan, din ve ifade
özgürlüğü olmak üzere temel insan hakları ve hürriyetleriyle donanımlı
olması gerekir. Ayrıca yüklenen görevlerin, konulan yasakların ve
uygulanan yönetim politikalarının Kur’ân ve Sünnet buyruklarıyla, akıl ve
bilim ölçüleriyle uyumlu olması da zaruridir. Aksi takdirde müminler
sivil itâatsizliğe yönlendirilmiş olurlar. Çünkü müminler yalnızca Maruf
olana itâat edebilirler.
Maruf ise; İslâmî vahyin, akıl ve bilimin onayladığı değerlerdir.
Maruf’a yönlendirmek içindir ki; Kur’ân Allah’a ve Peygamberi Hz.
itâati
emreder.
Akıl
ve
bilimin
işletileceği
şûraya
Muhammed’e
yönlendirir.
Bu yüce Kitab Yaradan’a inanmayan, O’nun doğuştan verdiği haklar ve
özgürlükleri tanımayan, yüreğini ahlâkî değerlere kapatan baskıcı kişi ve
sömürücü kurumlara karşı da tavır alınmasını, direnç gösterilmesini
öğütler.

Kur’ân’ı hayata uygulayan Hz. Peygamber de
Maruf’a hasreder.

Maruf’a yöneltir, itâati

• Hz. Ali (ra) şöyle anlatıyor:

Allah’ın Resûlü (sav) başlarına bir mümini kumandan ta’yin ederek bir
askeri müfrezeyi (göreve) gönderdi.
(Bir konaklama sırasında sınamak maksadıyla olacak) Kumandan bir ateş
yakıp bu ateşe dalı(p çıkı)nız emrini verdi.
Bazı müminler ateşe dalacak oldularsa da diğerleri (bu emri uygulamaya
yanaşmadılar ve) şöyle dediler:
- Biz başka değil, ancak ateş azabından kaç(ıp İslâm Dini’ne sığın)dık.

(Dönüşlerinde) bu olay Allah’ın
isteyenlere şöyle buyurdu:

Resûlü’ne

anlatılınca,

ateşe

dalmak

- Eğer o
kalırdınız.

ateşe

dalsaydınız,

Kıyâmet

Günü’ne

kadar

o

ateş

içinde

Allah’ın Resûlü ateşe dalmayanlara da (doğru davranışlarından ötürü)
güzel sözler söyledi.
(Daha sonra da Kıyâmet’e kadar geçerli olacak şu ölçüyü) duyurdu:

- Allah’a isyan vasfını taşıyan emirlere itâat yoktur. İtâat ancak
Marûf’da: Kur’ân ve Sünnet emirlerine, olgun akıl ve ilim ölçülerine
uygun; iyi, güzel ve doğru olan işlerdedir.2
* * *
Müminler ancak Marûf’a bir diğer ifadeyle dine, akla ve ilme uygun
olana itâat edebileceklerine göre, onlara inançlarıyla çatışan, ahlâkî ve
kutsallarıyla
çelişen
vazifeler
yüklenmemeli,
yasaklar
hukuki
konulmamalıdır. Zira haklar ve hürriyetlerini kullanabilmek için azaba
uğratıcı günahlar işlemeye zorlanmaları, onları meşru bir yöntem olarak
sivil itâatsizliğe yöneltir. Oysa ki, sivil itâatsizlikten korunulması
gerekir.
Öneminden ötürü konumuza örneklerle açıklık getirmeye çalışalım.
1-

İslâm dini, inanç ve yaşam ölçüleriyle toplumun muhtaç olduğu
bilimlerin ve sanatların öğrenilmesini ayn ve kifaye ölçüsünde farz
kılmaktadır. Bu görevini yaparken veya resmi işiyle kendisinin ve
ailesinin nafakasını temin ederken Müslümanı mükellef kılındığı namaz
ve
örtünme
gibi
dini
vazifelerini
yapamaz
duruma
düşürmek
ilkelliktir. İnanca saygısızlıktır ve mümini sivil itâatsizliğe
itmektir.

2- Müminler zekâtları yanı sıra toplumsal ihtiyaçlara göre belirlenecek
teşvik
yasal vergilerini de verebilirler, vermelerine engelyok,
Ancak
onların
vergilerini,
inançlarının
zulüm
olarak
vardır.
niteleyip yasakladığı faize aktarmak, borç faizlerine ayırıp batık
bankaların kurtarılma operasyonlarına harcamak, onları ateş azabına
sürüklemektir. Hiç şüphesiz bu durum da sivil itâatsizliğe götürür.
3-

İslâm, ırkını zulmü üzerinde desteklemek olan ırkçılığı ve de
iktisadî sömürüyü haram kılmıştır. İnançlı insanları ırk ayrımcılığı
ve egemenliği için terörize etmek veya ekonomik sömürü için savaşa
sokmak, ölümle birlikte cehenneme atmaya kalkışmaktır. Pek tabiidir
ki, bu tür zalim baskılar sivil itâatsizliği meşrulaştırır.

4-

Kur’ân saldırıya uğramış, zarar görmüş kişiye, ana-baba, eş ve
kardeş gibi vârisi olabileceği yakınları öldürülmüş kişilere birebir
ceza isteme hakkını vermiş, ama affetme yetkisini de tanımıştır.
Mağduriyetleri giderecek maddi yükümlülükleri olsun belirlemeden
inançlarının tanıdığı hakları ve yetkileri mağdurların elinden alarak
mütecaviz suçluları salmak, hiç şüphesiz sivil itâatsizliğe davetiye
çıkarmaktır.

Misalleri çoğaltabiliriz.

Dünyadaki görülen örneklerinden hareketle, sivil itâatsizliği yasama,
yürütme ve yargıya güvensizlik, vergileri kısmak, toplumsal görevlerden
kaçınmak, bilimsel ve ekonomik göç, yasalara duyarsızlık, psikolojik
mücadeleye girişmek, kanuni ölçüler dahilinde greve ve boykota gitmek,
olumsuz tavır koymak ve benzerleriyle özetleyebiliriz.
Yaygınlaştırılıp süreklilik kazandırılan siyasî, iktisadî ve kültürel
zulümler karşısında haklar ve hürriyetleri korumak, sosyal adâleti
sağlamak, hukuku egemen kılmak...
Özetlersek,
temiz
toplumu
oluşturmak
için
sivil
itâatsizlik
görevleştirilebilirse de meşrûiyet şartları oluşmadan başlatılacak sivil
itâatsizlik toplumu çökertebilir, daha azim zararlar doğurabilir.
* * *
İslâm, Allah’ın koyduğu hayat düzenimizdir. Onu yaşamak yaratılış
nedenimiz, ebedî mutluluk sebebimizdir. Toplumsal düzenimizi, temel
ve
hürriyetlerimizi
kullanarak
İslâmî
inançlarımızı
haklarımız
yaşayabileceğimiz demokratik âdil bir yapıya kavuşturmak hakkımız ve de
görevimizdir.
Bilgilenip bilinçlenerek, demokratik sivil örgütler oluşturarak, ilgili
uyararak
ve
sağduyulu
insanlarımızı
göreve
çağırarak
mercileri
sivil
itâatsizliği
meşrulaştıracak
olumsuzluklardan
toplumumuzu
korumalıyız. Bu hutbe, korumaya çağrı çığlığıdır.
Hutbemizi görev yükleyici bir hadisle bitiriyorum.
“(Yasalar, yönetmelikler ve yönetim politikalarıyla) Günah işlemeye
mecbur edilmediği sürece sevdiği ve karşı çıktığı bütün durumlarda mümin
egemen düzeni dinlemek ve itâat etmekle yükümlüdür. Ancak inançlarına
günah işlemeye zorlandığında
dinlemek
ve itâat etmek
aykırılıkla
3
yoktur.”

Korkuları Putlaştırmak Zillet ve Azab Sebebidir

Korku Peygamberler
beşerî bir duygudur.1

dahil

bütün

insanlar

üzerinde

etkili,

tabii

ve

“Varlığı
bilinen
veya
hissedilen
bir
işaretten
ötürü
bulacağı beklentisinden dolayı
irkilmek/istenmeyen bir oluşumun vuku
şeklinde
tanımlanabilen
korku
Kur’ânın
temel
elemlenmek...”
2
kavramlarından biridir.
Değişik türleri ve tezahürleri olduğu için
Kurân’da korku havf yanı sıra haşyet, rehbet, vecel ve işfak mastarları
ve türevleriyle ifadelendirilmektedir.
Kurân çizgisinde korkuyu Allah’tan ve insanlardan korku gibi iki ana
kısımda inceleyebiliriz.
Allah korkulmaya layık olandır
Bütün varlıkların yaratıcısı, dilediğini yapmaya muktedir, sorgulayıcı
ve kader belirleyici bir Rab olduğu için hiç şüphesiz Allah korkulmaya
layık olandır. Yücelikleriyle bilindikçe bu korku saygıyla güçlenir ve
içeren türü
dahil müminlerin
her biri
Allah’ın
renklenir. Saygı
yasalarına aykırılıktan, O’nun azabına uğramaktan, armağanlar beklediği
amellerinin kabul olunmamasından korkar.
Peygamberimizin “En akıllınız Allah’tan en çok korkandır.” buyurarak
akıllılıkla orantılı olduğunu duyurduğu bu korku zaruridir. Zira mümin
ölçüde bilinçli kulluğa
sevgi duyduğu Rabbinden saygıyla korktuğu
yönelebilir.
Bu gerçek Peygamberimize hitaben Kurânımızda şöylece açıklanmaktadır:
“Sen ancak ilâhî uyarıyı can kulağı ile dinleyen ve insan kavrayışının
rağmen
rahmeti
tüm varlıkları
kuşatıcı olan
ötesinde bulunmasına
Allah’tan korkan kişiyi uyarabilirsin. Böylelerine Allah’ın bağışlamasını
ve güzel ödülleri müjdele.”3
Fıtrat çizgisini koruyan insan Allah’tan korktuğu gibi insanlardan,
egemen insan gruplarının oluşturduğu hukuksuz kanunlar, illegal tehditler
ve yerici baskılardan da korkar. Tehdit edilmek, yargısız kararlarla
sürgün ve ihraçlara maruz bırakılmak, işkence görmek, siyasî, iktisadî ve
kültürel hakları gasbedilmek, kılık-kıyafet, seyahat ve düşünce özgürlüğü
kısıtlanmak, demokratik talepleri bastırılmak, ağır vergilere uğratılmak,
göz dağı
verilmek, öldürülmek
faili meçhûl cinayetlerle
korkusu gibi korkular insanlar ve kurumlardan kaynaklanan korkulara
örnekler olarak sunulabilir.

Korkutucu baskılar altında Allah’ın verdiği haklar kullanılamayacağı,
yüklediği görevler hür iradeye dayalı olarak yapılamayacağı için İslâm
korku salıcı kişi ve kurumlarla mücadeleyi ve korkulara hakim olup yenik
düşmemeyi görevleştirmiştir. Bu görevi başarı ile taçlandırabilmek için
Kurân penceresinden bakarak korkuları deneme ve ceza aracı olarak görmek
ve de Allah korkusunu beşer korkusuna galip kılmak gerekmektedir.
Korkular da hayat gerçeğidir
Korkular hastalık, kıtlık ve ölüm gibi hayat gerçekleridir. Kader
programı gereği deneme olarak korkularla karşılaşabiliriz. Bu gerçek
Kurânımızda Rabbimiz tarafından şöylece açıklanmaktadır.
“Yemin olsun ki sizi korku, açlık, mallardan-canlardan-ürünlerden
eksiltme türünden bir şeyle mutlaka imtihan edeceğiz. Sabredenleri
müjdele.”4
Korkular ilâhî bir imtihan gereği olarak bizleri kuşatabileceği gibi
güvenlik ve refah gibi azim nimetler şükür vasıflı sosyal, ahlâkî ve
ekonomik görevler üstlenilerek değerlendirilemediği için ceza olarak da
üzerimize salınabilir.
Nahl sûresinin 111.âyetinde şöyle buyrulmaktadır:

“İşte Allah size bir örnek veriyor. Güvenlik ve refah içinde yaşayan
bir şehir düşünün ki oraya (ahalisinin) rızkı her yandan bolca akıp
duruyordu. Ama ahalisi tutup Allah’ın nimetlerine karşı (Onun emirleri ve
tanımayarak)
nankörlük
etti.
Allah
da
onlara
yapıp
yasaklarını
ürettiklerinden ötürü kuşatıcı bir açlık ve korku felaketini tattırdı.”
Korkuların Rabbimizin imtihanı ve cezası olarak gelebileceklerinin
Kurânımızda bildirilmesi sabır, duâ ve karşı eylem gibi atılımlarımızla
etkilerini kırmamıza sebep olabilir. Ancak korkulara hakim olabilmek için
Allah korkusunun insan merkezli korkuların üstüne çıkarılması gerekir.
Bunun içindir ki Rabbimiz şeytanlaşmış kişi ve kurumlarca kendisinden
başka güçle korkutulan müminleri şöylece uyarmaktadır.
“...Eğer inanıyor iseniz (sizlere korku salan) insanlardan korkmayın,
benden korkun.”5

Allah korkusunun baskın çıkarılması aklın da gereğidir. Çünkü korkulan
güç kaynaklarını yaratan ve onları etkisiz kılabilecek olan yalnızca
Allah’tır.
Korkarak zâlim güçleri putlaştırmak
Allah’ın bilgisi, kudreti ve rahmeti altında yaşanırken verdiği hakları
ve hürriyetleri çiğnemeye, emirleri ve yasaklarını engellemeye kalkışan
zalim güçleri ve baskılarını korku ile putlaştırmak İslâmî imana da olgun
akla da aykırılıktır.
Peygamberimiz, haklar ve hürriyetlerin çiğnendiğini gördüğü halde
sessiz kalan ve bu tavrını insanlardan ve beşeri düzenlerden korku ile

gerekçelendirmeye
bildirmektedir.

kalkışan

kulunu

Allah’ın

şöylece

kınayacağını

-İyi de senin benden daha çok korkman gerekmez miydi?6
-Salat ve selam
uyarmaktadır:

üzerine

olsun-

Peygamberimiz

bizleri

şöylece

de

“İnsanlardan duyacağı korku sakın ha sizlerden birinizi tanık olduğu
haksızlıkları haykırmaktan alıkoymasın. Zira gerçekleri seslendirmek ne
ölümü yaklaştırır ne de rızkı uzaklaştırır.”
“İyice biliniz ki aşağılandığı
ve haklarına
Müslüman
kardeşini
gıyabından
savunan
kişiyi
koruyacağını va’detmiştir.”7

tecavüz
Allah

edildiğinde
Cehennemden

* * *
Sunulan hadisler ve benzerlerinden anlaşılacağı üzere hakları ve
özgürlükleri koruma ve çiğnetme noktasında kesişen Allah ve insan
korkusunda dengeyi Allah korkusu lehine işleterek zalim ve sömürücü kişi
ve kurumlara karşı meşru yöntemlerle mücadele vermek imanı pekiştirmenin
zaruri yoludur.
Bunun içindir ki insan korkusunu Allah korkusuna eş tutarak hakları ve
hürriyetlerini savunamayan namazlı ve zekatlı müminler Nisa sûresinin
77.âyetiyle
kınanmıştır.
Baskıcı
yöneticiler
ve
yönetimlere
karşı
gerçekleri haykırmak da Peygamberimizin diliyle en faziletli amel-cihad
olarak açıklanmıştır.8
Değinildiği üzere korku bir hayat realitesidir. Ama Allah’a yönelik
korkuyu geliştirip insan kaynaklı korkulara hakim olmaya çalışmak da
görevimizdir.
Öldürülmek, uzun süreli hapislere ve ağır işkencelere uğratılmak gibi
tehditlerin oluşturacağı korkular bir tarafa, korkulara hakim olmaya
çalışma görevimizi ihmal etmek zillet ve azap sebebidir. Böylesine bir
atalet (tembellik) ve yüreksizlik insan ve Müslüman olarak sahip çıkmak
ve korumakla yükümlü olduğumuz can, mal, akıl, din ve ırz gibi
kutsallarımızı sahipsiz bırakmaktır. Alınması Kur’ânımızın da tavsiyesi
ihtiyatı,
tedbir
olmaktan
çıkararak
onursuzluk
gerekçesine
olan
dönüştürmektir.9
Biz müminiz. Cennetin nefislere ağır gelen yükümlülüklerle çevrildiğini
bilerek hakları ve hürriyetlerini savunan medeni ve yürekli insanlar gibi
yaşamalıyız. Bunun için de Peygamberimizin yaptığı gibi: “Allah’ım!
Korkaklıktan sana sığınırım.” şeklinde içten duâlar etmeliyiz.
Yüce Mevla’mızdan
bizleri bilgili, yürekli
nimetlendirmesini diliyor, hutbemizi korkuları
yöntemini veren bir âyetle bitiriyorum.

ve ihlaslı öncülerle
mağlup etmenin genel

“Allah, iman eden ve (hak ve özgürlüklerini yaşamak ve korumak gibi)
davranışlarda
bulunanlara...
çektikleri
korkulardan
onları
erdemli
mutlaka güvenli bir ortama kavuşturacağına dair söz vermiştir. Çünkü
böyleleri yalnızca Bana kulluk eder. Benden başkasına tanrısal güçler ve

nitelikler yakıştırmazlar. Artık bütün bu açıklamalardan sonra da hakkı
inkar yolunu seçenler, günaha gömülüp gitmiş olanların ta kendileridir”10

İslâm
Dışılığa
Gösterebiliriz

Saygı

Değil,

Ancak

Tahammül

Yaratılış düzeni ile değişik inançlara ve yaşam tarzlarına eğilimli ve
kabiliyetli olarak yaratılan insan, akıl ve irade verilerek, peygamberler
gönderilerek denemeye uğratılmıştır.

İnanç ve yaşam özgürlüğü verildiği içindir ki Muhammed çağı insanlığı
dahil tüm insan topluluklarında farklı inançlar ve düşünceler olmuştur ve
olacaktır. Kurân penceresinden bakıldığında ve hayatın içine girildiğinde
bu farklılığı görebiliriz.
Dinimiz İslâm, Mevlâmız tarafından özgür tercihler temeline oturtulduğu
ve insanlar arasında mümin-kâfir-münafık ayrımı yapıldığı için müminler
inanç ve düşünce farklılıklarını tabii görmekle yükümlüdürler. Fiziki ve
fikrî tecavüzlerden beri bütün insanlarla adâlet ve yardım çizgisinde
güzel geçinmekle de öğütlüdürler.1

Ayrıntılara
inmeksizin
yaptığımız
bu
temel
tespitlerden
hutbemizin omurgasını oluşturacak konuya girerek sorabiliriz.
Müslümanlar olarak güzel geçinmekle mükellef olduğumuz
değişik inanç merkezli düşüncelerine saygı duyabilir miyiz?

sonra

insanların

Yaşadığımız
dönemin
entelektüel
tavrıyla
“Şu
şu
düşüncelerin
doğruluğuna inanmıyorum. Ama saygı duyuyorum, diyebilir miyiz?”
* * *
İslâm insanı yaratan Allah’ın insan için koyduğu din olduğu için
İslâm’ın temel değerleri ile insanlığın ortak eğilimleri arasında örtüşme
tabîidir.
Bu
sebeple
Allah’ın
birliği,
insanın
yüceliği,
can-mal-konut
din
ve
düşünceyi
ifade
özgürlüğü,
seçme-seçilmedokunulmazlığı,
örgütlenme hakları, hukukun üstünlüğü, azınlık haklarının korunması,
dayalı
(demokratik)
yapılanma
gibi İslâm’ın
yücelttiği,
şûraya
görevleştirerek Âhiret sorumluluğuyla irtibatlandırdığı temel değerlere
bağlı düşüncelere saygı duyabiliriz.
Bu
tür
düşüncelerin
farklı
ve
karşıt
inanç
bağlılarınca
ifadelendirilmiş olması, onları kabulümüze ve savunmamıza asla engel
oluşturmaz.
“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ile örneklendirilebilecek bu saygı
duyabileceğimiz düşüncelerin çerçevesini daha da genişletebiliriz.

İslâm’ın değiştirilemez düsturlarıyla çelişmedikçe, bilimsel aklın
güzel bulduğu, çoğunluğun ilgi duyduğu değişik düşünce ve projelere de
saygı duyabiliriz.

İslâmî vahyin belirlemediği alanlarda olgun aklın ölçü alınabilirliği
ve hükmünde yanılgıya düşen âdil hakimin sevablanabileceği gibi nebevi
ölçüleri, saygıyı meşrulaştırıcı deliller olarak değerlendirilebiliriz.2

Ancak ateizm, ırkçılık, homoseksüellik, evlilik dışı ilişki, içkikumar-fuhuş endüstrisi, faize dayalı ekonomik yapı, emeği sömürü,
emperyalist amaçlı harp, şahıs ve zümre egemenliği, ölüm cezasını
dışlayan ceza sistemi, haklar ve özgürlükleri kısıtlayan ve şiddet
içermeyen düşünceleri mahkum eden yasalar, İslâmı dışlayan ve dinî yaşamı
engelleyen baskılar ve daha niceleri gibi İslâm’la çelişen uygulamaları
meşrulaştırıcı düşüncelere asla saygı duyamayız.
Bunları kabul edilebilir ve savunabilir düşünceler olarak görüp saygı
duymak müslümanı yalnızca günahkâr kılmaz, İslâm dairesinden de çıkarır,
nikahı düşürür, varis ve müris olma haklarını giderir ve de ebedî azaba
sürükler.
İslâm yanısıra insanın doğasıyla, bilgi ve tecrübe birikimleriyle de
çatışan bu tür fikirlere (düşüncelere) saygı duyulamaz, ancak ve ancak
tahammül edilebilir.
Çok iyi bilinmelidir ki müminler için tahammül etmek entelektüel bir
değil
İslâm’ın
yüklediği
bir
görevdir.
Şimdi
tahammülü
girişim
meşrulaştırıcı ve görevleştirici Kurâni ölçüleri özetleyelim.

Yüce Allah insalara, varlığını inkâr etme ve yasalarına aykırı yaşama
hürriyetini vermiştir. Gönderdiği peygamberlerine de yalnızca tebliğ etme

görevini
yüklemiştir.3
Misallendirirsek
sevgili
Peygamberimiz
Hz.Muhammed’e “Sen ancak bir öğüt vericisin. İnsanlar üzerine salınmış

bir zorba değilsin”4 buyrulmuştur. İslâm dışı inanç sahiplerine, inkarcı
sözleri
ve yıkıcı
davranışlarından
ötürü
nasıl
tavır
takınacağı,
ilişkilerini nasıl sürdüreceği de şöylece belirlenmiştir:
“Karşıt düşünce ve inanç sahiplerinin söylediklerine sabret ve onlardan
güzelce ayrıl.”
“İslâm karşıtlarına boyun eğme. Ezalarına da aldırma. Yalnızca Allah’a
dayan. Zira vekil olarak Allah yeter.”
“...Büyük
sorgulama
günü
olan
Kıyâmet
mutlaka
hatalarını başlarına kakmadan onları güzelce bağışla.”

gelecektir.

Sen

“Ve de onları kendi haline bırak. Yesinler, zevk etsinler, sonu gelmez
arzuları onları oyalıya dursun. Ama yakında bilecekler.”5
Sevgili Peygamberimize yönelik emirler kendilerini
Mevlamız özel emirleriyle müminleri de yönlendirmiştir.

bağlasa

da

Yüce

Allah’ın birliğini ihlal, O’na ait tanrısal vasıfları hacerî ve madenî
putlara, şahıslara, ilkelere ve sistemlere verme niteliğinde de olsa
düşünceleri ve inançlarından ötürü insanların aşağılanması öncelikli
olarak yasaklanmıştır.6

“Allah’tan başka varlıklara yakaranlara sövmeyiniz...” şeklinde konulan
bu ilâhî yasağı, sunacağımız âyetlerle öğütlenen görevler izlemektedir.
“...Allah’ın
âyetlerinin
inkâr
edildiğini
ve bu âyetlerle alay
edildiğini işittiğinizde bir başka konuya girinceye kadar onlarla beraber
oturmayın...”
“Müminler temelsiz düşünceleri yansıtan boş sözleri işittiklerinde ilgi
göstermez, yüz çevirirler. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz
size. Güvenlik içinde yaşayın. Biz (gerçekleri) bilmezleri önemsemeyiz,
derler.”
“...(Düşünceleri
ve
eylemlerinden
ötürü)
bir
topluluğa
düşmanlığınız sizi asla adâletsizliğe sevketmesin, âdil olun...”

olan

“Ey
Peygamber!
Müminlere
söyle;
Allah’ın
(sorgulama)
günlerine
inanmayanları affetsinler. (Çünkü) insanlara hak ettiklerinin karşılığını
vermek (yalnız) Allah’a özgüdür.”7

Yukarıda özetlenen Hz. Peygamber’e ve müminlere yönelik ilâhî emirleröğütler İslâm’la çelişen ve olgun akılla çatışan düşüncelere-inançlara
saygı değil ancak tahammül gösterebileceğimizi belirtmektedir. Zira Kurân
sürdürülecek
sabır,
yüz
çevirme,
adâlet,
kınamaksızın
çizgisinde
bağışlama ve ilişkiyi kesip yaşantılarıyla başbaşa bırakma gibi tavırlar
ancak tahammülle açıklanabilir. Ne var ki tahammüllü olma fertler ve
toplum olarak mükellef kılındığımız emri bilmaruf ve nehyi anilmünker
görevimizi düşürmez.
İslâm’ın
ve
olgun
aklın
gerektirdiği
evrensel
doğrular
olarak
Ma’ruf’a,
ilmi
veriler
ve
güzel
öğütlerle
nitelendirilebilecek
çağıracağız. İslâm-akıl birlikteliğinin dışladığı Münker vasıflı sözdavranış ve işlerden de sakındıracağız.

İnançlarımıza
göre
yaşamamızı
engellemedikçe
ve
topluma
çağrı
tahammül ve kültürel
görevimize mani olmadıkça karşıt düşüncelere
mücadele sürdüreceğimiz doğrultumuzdur.
Özetlersek...

Biz müminiz. İslâm ölçümüz, vahiyle ayarlı akıl da rehberimizdir.
ve
bilimsel
akılla
kaynaşan
düşüncelere
saygı
duyarız.
İslâmla
Katılmadığımız fikirlere saygı duymaz, sadece tahammül gösteririz. Ancak
şiddete başvurmadan, şahsiyetleri incitmeden Hakk’a çağrı görevimizi de
yaparız. İnsanlık dışı davranışlara sabır göstermeyi denersek de karşılık
vermeyi de hak biliriz.8
Hutbemizi, Şeyh Sadi’nin niçin mütehammil olmamız
kulaklarımıza fısıldayan bir yakarışı ile bitiriyoruz:

gerektiğini

gönül

“Ey görünmeyen hazinesinden puta tapanlara, kâfirlere rızık maaşı veren
Allah’ım!
Düşmanlarını bile gözetiyorsun. Dostlarını nasıl mahrum edersin.”

İslâm’la Çatışanlar Saygıdeğer Olamazlar

Kur’ân çizgisinde sık sık vurgulamaya çalıştığımız üzere insan en güzel
kıvamda yaratılmış varlıktır. Yüce Allah onu Rûhundan değerler katarak
Bütün yer yüzü
insan için
halkedilmiş,
gökler onun
yaratmıştır.
yararlanabileceği şekilde düzenlenmiştir. Melekler yalnızca ona ihtiram
secdesine vardırılmıştır ve o, hür iradesiyle ilâhî egemenlik altında
yaşamakla mükellef tutulmuştur.
Ne var ki ancak aklını gereğince kullanan ve Peygamberlerin tebliğ
sürenler yaratılışlarındaki
ettiği ilâhî mesajlar çizgisinde hayat
yüceliği koruyabilmişlerdir.

Yaratanı tanımayanlar ve O’nun yasaları doğrultusunda kulluk bilinci
içinde yaşamayanlar Kur’ân’ın vasfetmiş olduğu gibi manen pislerden,
en
şerlilerinden,
hayvanlardan
daha
yaratılmışların
Burada
sözü
doğrudan
Kur’ân
âyetlerine
sapıklardan...olmuşlardır.
bırakalım:
“ Ey İman Edenler! Allah’tan başkalaına (yaratıcılık-yaşatıcılık ve
yasa koyuculuk gibi) tanrılık vasıflarını yakıştıranlar düpedüz pisleşmiş
kişilerdir...”
“Gerçek şu ki, (bütün kanıtlara rağmen) hakikati inkâra şartlanmış
olanlar-ister geçmiş vahyin mensuplarından, isterse Allah’tan başkasına
ilâhlık yakıştıranlardan (olsunlar)- kendilerini Cehennem ateşinde kalıcı
bulacaklardır. Onlar bütün yaratıkların en şerlileridir.”
“ Sen hiç kendi nefsî arzularını tanrılaştıran birini düşündün mü? İmdi
böyle birinden de sen mi sorumlu olacaksın? Yoksa sen onlardan çoğunun
(senin ulaştırdığın mesajı)dinlediklerini ve akıllarını kullandıkların mı
sanıyorsun?Hayır hayır, davar sürüsü gibidir onlar, doğru yoldan hiç mi
hiç haberleri yoktur.”1
Sekülerleştirilmiş (maddecileştirilmiş) toplumumuz içinde Kur’ânımızın
vasıflarını belirlediği türden mürteci insanlarla iç içe yaşadığımız bir
gerçektir.Bunlar arasında politikacılar, bürokratlar, bilim adamları,
askerî rical ve ünlenmiş sanatçılar da vardır.
Kur’ân-ı Kerîm, İlâhî yasaların belirlediği yücelik çerçevesi dışında
kalmış ve pek aşağılara yuvarlanmış olsalar bile Yaratan’dan ötürü onlara
iyiliklerde bulunulmasını, hukûkî ve ekonomik adâlet
maddî ve manevî
hatalarının
bağışlanmasını
emretmiştir.
Gerektiğinde
gösterilmesini,
onlarla güzelce tartışılmasını ve de onlara yumuşak ve etkileyicici
sözler söylenilmesini öğütlemiştir.

Yaratanımzın
özetlenen
Kur’ânî
emirleri
ve
öğütleri
gereği
erdemliliğimizi kanıtlarcasına onlara güzellilikler saçabilir, ikramlarda
bulunabiliriz.
Ama onları batıl inançları ve yaşantıları içinde yüceltebilir miyiz?
Bir diğer deyişle onlara “beyefendi, beyefendi hazretleri, saygı değer
büyüğümüz, zat-ı devletleri” gibi ihtiram içerikli ifadelerle hitap
edebilir miyiz? Cuma Mesajımızın omurgasını teşkil eden bu sualleri
şöylece cevaplandırabiliz:

1- Ne derece bâtıl inanç ve yaşantı sahibi olurlarsa olsunlar müminler
olarak haklarımız ve hürriyetlerimize saygı duyanlara, bizlere karşı
medenî insanlar gibi davrananlara ve edepli bir üslûp kullananlara
yanızca “sayın “gibi yalın saygılı hıtaplarda bulunabiliriz. Onları,
ilmî başarılarını, âdil yönetimlerini, sağlam üretimlerini yansıtıcı
ifadelerle tavsif edebiliriz. Onlara karşı Kur’ân diliyle yapmakla
öğütlendiğimiz “adâlet ve birr” bunu gerektirmektedir:
“İnancınızdan dolayı size karşı savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan
sürmeyen (inkârcılara) gelince, Allah onlara iyilik yapmanızı ve
adâlet uygulamanızı
yasaklamaz.
Çünkü
Allah
âdil
davrananları
sever.”2
2-

Ünvanları,
konumları
ve
rütbeleri
ne
olursa
olsun
İslâm
karşıtlarından veya müslüman görünümlü kişilerden olup da gerek bizim
ve gerekse başkalarının temel haklar ve hürriyetlerini çiğnemeye
kalkışan, mütecavizlere maddî ve manevî destek veren,etkileri ve
yetkilerini zâlimce kullanan insanlar için asla yüceltici ifadeler
kullanamayız.
Örneğin hakîkatlerle örtüşen inançlarımızı aşağılayan aşağılıkları;
orucumuzu,
örtümüzü,
alkollü
içkiler
ve
faiz
namazımızı,
sebebi görenler ve
karşıtlığımızı görevlerimizden alınma
bu yönde uygulama yapan
ve yaptıran
zâlimleri;
demokratik atılımlarımızı engellemeye kalkışan hukûk
tanımaz
ilkel tipleri
saygı değer
beyefendiler
olarak nitelendiremeyiz. Böylesi aşağılatıcı davranışlar Mümtehine
Sûresi’nin 9. âyetinde şöylece yasaklanmaktadır:
“Allah, yalnızca inancınızdan dolayı size karşı savaşan ve sizi
sizi sürmesine yardım
anayurdunuzdan süren (veya başkalarının)
bağlanılır
yüceltici
dostluk
göstermenizi
yasaklar.
edenlere
İçinizden onlara dostluk gösterenlere gelince, gerçek zâlimler işte
onlardır.”3

3-

Bu
ilâhî
yasağın
Kur’ânla
getirilmiş
ve
Nebevî
Sünnet’le
pekiştirilmiş bir tek istisnası vardır. O da takiyye dir. Sosyal
konumları ve güçleri sebebiyle şahıslarımızı ve davamızı şerlerinden
korumak gereğini duyduğumuz insanlara karşı Takiyye yaparak donuk ve
resmî fakat yüceltici beyanlarda bulunabiliriz.
Kur’ânın zarûret halinde onayladığı takıyyeyi Peygamberimiz
de
misallendirmiştir. O, şer merkezi olarak vasıflandırdığı şahsı,

kendisini ziyaret ettiğinde ilgi odağı kılmış, bunun sebebini soran
eşi Hz.Âişe’ye şöyle buyurmuştur:
-İnsanların en kötüleri sözleri ve
kendilerine saygı gösterilenlerdir.”4

eylemlerinden

korunmak

için

4-Bizzat Rabbimizin
imansızlıkları ve bâtıl yaşanıları sebebiyle
aşağıladığı tipleri de dikkatlerini çekmek,ilgilerine mazhar olmak ve
ifadelere muhatap
lütuflarına uğramak için yüceltemeyiz,saygılı
kılamayız. Üstün olan İslâmî şahsiyeti küçültücü bu gibi sözlü ve
fiilî davranışlar da bizlere yasaklanmıştır:
“Müminleri bırakıp da hakikati inkâr edenleri temsil ve tasarruf
yetkisi verilir, dost edinenler; onlar tarafından onurlandırılmayı
isteyenler, onlarla şeref kazanacaklarını mı umuyorlar? Unutmayın ki
asıl şeref Allah’a aittir.”
“...Şeref Allah’ın, Peygamberi Muhammed’in ve de müminlerindir, ama
iki yüzlüler bunu bilmezler.”}5
Bütün yaratıkların yaratıcısı olan Allah’ımızın pisler, yaratılmışların
en kötüleri, hayvanlardanda
sapık ve...içi boş kütükler olarak
nitelendirdiği tiplere tahammül edebiliriz,açıklanmaya çalışıldığı
üzere onlara tüm insanî fazîletleri yağdırabiliriz. Ancak onları asla
yüceltemeyiz; onlara “ saygı değer beyefendiler “olarak hıtap
edemeyiz. Onları yüceltmek yalnızca öz canlarımıza değil onlara da
zulümdür.
Yaşadığımız şartlar sebebiyle değinmek zarûretini duyduğumuz mevzûumuzu
bir hadîsle bitiriyorum:
“İslâm’la beşerî düzenler arasında bocalayıp duranlara –beyefendi,
saygı
değer
büyüğümüz
–gibi
laflar
etmeyin.
beyefendi hazretleri
sebebiyle
beyefendilik
makamlarına
gelirlerYüceltmeleriniz
getirilirlerse Rabbinizi öfkelendirmiş olursunuz.”6

Baş
Terör,
Kısıtlamaktır

İnsan

Hakları

ve

Hürriyetlerini

Güzel ameller yarışına çıkarıp denemek için potansiyel bir hayır ve şer
kaynağı olarak yarattığı insana Yüce Allah; haklar ve hürriyetlerle
birlikte akıl ve irade gücü de vermiştir.

Hür iradesiyle hakları ve hürriyetlerini kullanarak kulluk çizgisini
sürdürmekle yükümlü kılınan insanın temel yükümlülüklerinden biri de
diğer insanların hakları ve hürriyetlerine saygılı olmaktır. Bir diğer
ifadeyle Rabbimizin dokunulmaz kıldığı bu değerlere dokunmamak, onları
çiğnememektir.

Zira insan hakları ve hürriyetlerinin bir diğer adı olan İslâm’da baş
terör olan, Yaradanı tanımamak ve O’nun insan üzerindeki egemenliğine
çıkmak
olan
şirk
peşi
sıra
işlenebilecek
en
büyük
suç,
karşı
yapılabilecek en büyük günah, insan hakları ve hürriyetlerini ihlal
etmektir.1
İhlal
edilebilecek
kutsallar
arasında
can
dokunulmazlığı
başta
gelmektedir. Bu sebeple insanın bedenine acı, rûhuna ızdırap verecek tüm
eylemler ve her türlü öldürücü atılımlar haram kılınmıştır. Özetlersek
insanın insanı aşağılaması, korkutması, sövmesi, dövmesi, yaralaması,
işkenceye uğratması ve öldürmesi haramdır.

Merhameti
ve
âdil
şiddeti
örneklendiren
Şanlı
Peygamberimiz,
aşagılamanın ve korkutmanın haramlığını bildirmiş, sövmenin büyük günah,
dövmenin ve işkencenin azab doğuracak zulüm olduğunu duyurmuştur. Değil
insanlara, hayvanlara işkence yapanın bile Allah’ın lanetine uğratacağını
açıklamıştır.2
İşkence ile ilgili olarak da Kur’ânımızda şöyle buyrulmuştur:

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlara işkence edenlere ve sonra da
hiçbir
pişmanlık
duymayanlara
gelince,
onları
cehennem
azabı
beklemektedir, evet onları yakıcı azab beklemektedir.”3
Hiç bir gerekçe işkenceyi meşrûlaştıramaz

İslâm Dini suçun benzeri ile cezalandırma olan kısasın dışında harp
hali dahil hiçbir gerekçeyle işkenceyi tecviz etmemiştir.

Allah’ın, “bire birle sınırlı meşru çerçeveyi aşmayınız” şeklindeki
buyruğunu açıklayan hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

“(Size savaş açanlarla) Allah yolunda savaşınız. (Ancak savaş halinde
bile olsa)...işkence (müsle) yapmayınız. Çocukları, kadınları ve harp
aleyhtarı din adamlarını öldürmeyiniz.”4
Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir
İnsana yönelik en azim suç-günah olarak vasıflandırabileceğimiz cana
kıyma ile alakalı ilâhî yasak da Kur’ân’ımızda sık sık vurgulanmakta,
azabı da duyurulmaktadır.
Maide ve Nisa sûrelerinde şöyle buyrulmaktadır:

“..Cinayetin ve terörün cezası olarak işlemenin dışında bir kişi, bir
insanı öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş gibidir; ve bir kimse bir
hayatı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur...”
“Her kim bir mü’mini kasten öldürürse onun cezası cehennemde kalmak
olacaktır. Allah onu mahkûm edecek, lanetleyecek ve onun için korkunç bir
azabı hazırlayacaktır.”5
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız hakları ve hürriyetleri çiğneyici
vahşet eylemleri ölçüsünde bir diğer İslâmî haram da bu zâlim fiilleri
yapanları onaylamaktır, desteklemektir.
Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

“Asla zulümde ısrar eden zâlimlerden yana eğilim göstermeyin. Yoksa
ateş size de dokunur...”6
Rabbimizin
bu
ürpertici
yasağını
pekiştirici
hadislerinde
“bizim
zalimimiz
daha
iyidir”
mantığını
şiddetle
Peygamberimiz,
reddederek şöyle buyurmaktadır:
“Zâlim olduğunu bilerek bir zâlime yardımcı olmaya çalışan kişi İslâm
dairesinden çıkmış olur.”7
Hakları ve hürriyetleri başkaları için de istemeliyiz

İslâm’da emredici ve yasaklayıcı yasaların amacı canı, aklı, malı,
inancı ve şahsiyeti oluşturucu değerler bütünü olan ırzı korumak, böylece
güzel amellerle Yaradan’a ibadet için gerekli hür ortamı oluşturmaktır.
İslâm Şerîati’nde insan hakları ve hürriyetlerinin bir özeti olarak
belirlenen bu amacı gerçekleştirmek görevimizdir. Özellikle hakları ve
özgürlükleri çiğnenen duyarlı mü’minler olarak görevimizdir.

Bu sebeple Kur’ânî ve Nebevî buyruklar çizgisinde saldırgan olmayan
bütün insanlarla barışa yönelmeli ve adâletli olmalıyız. Sosyal adâleti
sağlayıcı yardımlaşma içine girmeliyiz. Mücadelelerimizi estetiği içeren
aklî ve ilmî yöntemlerle yapmalıyız. Nefislerimiz için istediklerimizi
Allah’ın bütün kulları için istemeliyiz.8
Aşağılama-korkutma-sövme-dövme-işkence-öldürme ve zâlimleri destekleme
eylemlerinden kaçınmalı ve çevremizi de sakındırmalıyız. Zulüm ve sövgü
dışında insan hakları ve özgürlüklerini kısıtlamanın-sınırlandırmanın ve
çiğnemenin her türlü terörün kaynağı olduğunu bilmeliyiz.

Bu hakları ve hürriyetleri yalnız kendimiz için değil, İslâm dışı
tercihler yapabilecekler için de savunmalıyız. Zira özgür iradeye dayalı
kulluk düzenini koyan Allah’tır.
Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:
“Yolların da batıl olanları olduğu için size yolun doğrusunu göstermek
de Allah’a düşer. O dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.”9

Bütün Zâlimlerle Mücadele Etmeliyiz

İslâm bütün varlıkları ve insanları yaratan Allah’ın insanlık için
yasallaştırdığı hayat düzenidir.İnsan doğasıyla örtüşen bu yüce dinin
ana
görevlerden
biri
Kur’ân’ımızın
Mümtehine
sûresinin
yüklediği
8.âyetinde şöylece açıklanmaktadır:
“(İyiliksever ve adâletli olun.)Zira Allah, inancınızdan dolayı size
karşı savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan sürmeyenlere iyilik yapmanızı,
adâletli davranmanızı yasaklamaz.Çünkü Allah âdil olanları / sosyal
adâletten yana tavır koyanları sever.”
Açıkça anlaşılacağı üzere temel haklar ve hürriyetlerimizi
dinimizi yaşamamıza karşı çıkmayan, yaşamımızı sürdüreceğimiz
çıkarmaya
kalkışmayan
ve
bu
amaçla
aleyhimize
bizi
oluşturmayan bütün insanlara karşı iyilik yapmak ve adâlet
mükellefiz.

kullanarak
yurdumuzdan
ittifaklar
göstermekle

İnanç
ve
kültür
farklılığının
ve
değişik
sebeplerden
ötürü
duyulabilecek şahsi ve toplumsal kırgınlıklar ve öfkelerin iyilik ve
görevlerimizi
yapmamıza
engel
oluşturmaması
da
Kur’ân’ın
adâlet
buyruğudur.Örneğin Nur sûresinin 22.âyeti ile öfkelerin iyiliklere mani
vurgulanırken
Mâide
sûresinin
8.âyetinde
ise
“...bir
kılınmaması
topluluğa olan kininiz sizi adâletsizliğe yöneltmesin” buyrulmaktadır.
* * *
İyilik ve adâleti emreden İslâm, iyilik ve adâletin egemenliği için
zalimleşen insanlara karşı âdil şiddet uygulanmasını da emretmektedir.

Âdil şiddet, kullandığı yöntemleri istimal ederek zalime zulmünü
tattırmaktır.Zalime zulmünü yaşatmanın meşru yolu kişisel zulümlerde
birebir ceza olan kısas, toplumsal zulümlerde ise silahlı savaştır.
Kur’ân’ımızda kısasın görev olarak yüklendiği
savaş da şöylece yasallaştırılmaktadır:

vurgulanırken

silahlı

“Size savaş açanlara karşı Allah yolunda savaşın. Ama(amacınızı
aşıp)saldırganlık yapmayın. Doğrusu Allah saldırganları sevmez.” (Bakara
190)
İnsanlığın mutluluğunu üstlenen İslâm, yalnızca bize zulmeden zalimlere
zalimlere karşı
savaş açılmasını
da
değil gücümüz ölçüsünde tüm
oluşturulması
için
zalimler
zulümlerinin
emretmektedir.Güvenliğin
karanlıklarında boğulmalı, mazlumlar aydınlığa, esenliğe çıkarılmalıdır.

Önünde bütün âdil insanlığın ihtiram
75.âyetinde
müminler
sûresinin
vazifelendirilmektedir:

duruşuna kalkması gereken Nisa
şöylece
yüreklendirilip

“(Nasıl olur da Allah yolunda savaşmazsınız.) Nasıl olur da Allah
yolunda savaşmayı ve “Ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu topraklardan
ve
kurtarıp özgürlüğe kavuştur ve rahmetinle bizim için bir koruyucu
destek olacak bir yardımcı gönder” diye yalvaran çaresiz erkekler,
kadınlar ve çocuklar için savaşmayı reddedersiniz.”
İnançları, dilleri, renkleri ve coğrafi bölgeleri farklı da olsa yardım
çağrısında bulunan mağdur ve mazlum insanlara canımızla, malımızla ve
yüreğimizle yardımcı olmak bu ve benzeri Kur’ânî buyruklara imanın
gereğidir.
Zalimler hiçbir şekilde onaylanamaz

Cezalandırılması
gereken
zalimler
hiçbir
şekilde
mazur
görülemez.Onların zulüm politikaları ve eylemleri de onaylanamaz.

da

Zalimlerden yana oy kullanmak, medya, proje ve para desteği sağlamak,
yanı başlarında fiilen yer almak adâlet ve fazilet ile birlikte dünya ve
âhiret hayatını da yıkıma uğratmaktır.Zira bir kısmı âhiret hayatına
ertelenmekle birlikte zulümlerin cezası dünya hayatında verilecek, ateş
azabı da ebedî hayatı kuşatacaktır.
Korkudan gözlerin yuvalarından fırlayıp dona kalacakları Kıyâmet Günü,
uğranacak azapla ilgili olarak Kur’ân’ımız şöylece uyarmaktadır:

“Asla zulümde ısrar edenlerden yana eğilim göstermeyin yoksa (zulüm ve
de cehennem) ateşi size de dokunur. Allah’tan başka koruyucularınız
olmadığına göre yardım da alamazsınız.” (Hud 113)
Zalimlerin bizden olanı, zulmü mazur görülecek yönü, açıktan veya
örtülü olarak destek verilecek türü de yoktur.Bunun içindir ki İslâm,
hukukun üstünlüğü ilkesiyle hiçbir zulme istisna getirmemiş, bütün
zalimlere kısas cezasını belirlemiştir.Kişinin milletini, ırkını yaptığı
olan ırkçılık da Peygamberimizin
diliyle
zulümlerinde desteklemesi
“Irkçılar bizden değildir.” buyrularak yasaklanmıştır.
Zalimlere
yapılacak
tek
yardım
dünya
ve
âhiret
mutluluklarını
mahvedebilecek olan zulümlerini engellemektir, durdurmaktır.Bunun içindir
ki Peygamberimiz “Zulmünü engelleyerek zalime yardım et.” buyurmuşlardır.
Düşmanlık milletlere değil, zalimleredir

Yukarıda açıklanan görevlerimiz ışığında bizler müslümanlar olarak
tarihi zulümler gibi Çeçenistan’da, Keşmir’de ve Filistin’de işlenen
zulümleri de takbih etmek ve gücümüz ölçüsünde mazlumların yanında yer
almakla yükümlüyüz. Ancak çok iyi bilinmelidir ki bizim söndürülemez bir
kinle yüreklerimizde besleyeceğimiz düşmanlık bütün Ruslara, Hindulara ve
Yahûdilere değildir. Yalnızca ve yalnızca zalimlere ve onların zulüm
politikaları ve eylemlerine onay verenleredir.İçte ve dışta insan hakları

ve özgürlüklerini çiğneyenleredir.Bu da insan olmanın, insanlık çizgisi
olan İslâm’a inanmanın gereğidir.
İlke olarak yükümlülüğümüz gücümüzle orantılı olduğu ve maalesef fiili
da
bunu
gerektirdiği
için
ışıklarımızı
söndürmekten,
durumumuz
gösterilere katılmaya, zalim ülkelerin paraları ve mallarına boykot
parasal
yardımlara, gece
yarılarında
duâlar
etmekten yapılabilecek
yöneticilerimizi
uyarmaya...kadar
yapabileceklerimizi
etmekten,
yapmalıyız.Zira canlar ve mallarla edilebileceği gibi yüreklerle de cihad
edilebilir.
Hutbemizi, “düşmanlığın yalnızca zalimlere yöneltilmesi” gerektiğini
ilân eden Kur’ân ilkesi çizgisinde Peygamberimizin yaptığı ve yapmamızı
istediği dûa ile bitirelim:
Allah’ım! İntikam duygularımızı bize
düşmanlık yapanlara karşı bize yardım et.

zulmedenlere

yönlendir.

Bize

Terör mü Şehâdet mi?

İnsan Allah’ın ilim ve irade gücü ile donatarak en güzel kıvamda insan
olarak yarattığı mükellef varlıktır.Onun yükümlü kılındığı ilâhî ölçülere
göre yaşayarak dünya hayatını amaçlı ve âhiret hayatını mutlu kılabilmesi
için yaşamını sürdürmesi gerekir.
Bunun içindir ki intihar ve insan öldürme haram kılınmıştır.
İntihar haramdır

A- Kur’ân’ın “...Canlarınıza kıymayınız...” emriyle yasaklanan intihar

Cehemnemlik
günahtır.1
Allah’ın
Resûlü
Hz.Muhammed’in
(s.a.v)
açıklamasına göre kendisini öldüren kişi intihar ederken kullandığı
yöntemle Cehennem’de azablandırılacaktır.
Yaradılış düzeni yan ısıra İslâmî bilgi ve bilincin onaylayamayacağı
intihar ancak imân ve akıl yoksunluğu ile açıklanabilir. Ötenazi
dahil hiçbir intihar eylemi de meşrûlaştırılamaz.

Cana kıymak da haramdır

B- İnsan öldürme de yasaklanmıştır. Allah’ı ve onun insan üzerindeki
egemenliğini tanımama yanı sıra yeryüzünde istenebilecek en büyük
Cehennemî günah insan öldürmektir.Akıl ve onunla örtüşen ilâhî
şerîatlere göre insan öldürme, ancak insan hayatını ve bu hayat için
gerekli olan haklar ve özgürlükleri ve yaşamın sürdürüleceği yurdu
korumak için meşrulaştırılabilir.
Bunun içindir ki kişisel
saldırılarda
nefsî
müdâfa,
silah
savaş
(cihad)
kaçınılamayacak
tecavüzlerde
kılınmıştır.

kitlesel
görevler

Kur’ân âyetleri ve şanlı Peygamber’imizin sunacağımız hadisleri,
uğrunda ölünecek ve öldürecek değerleri alınacak şehâdat armağanı ile
birlikte şöylece özetlemektedir:
“Canı uğrunda öldürülen şehittir; malı uğrunda öldürülen şehittir;
dini uğrunda öldürülen şehittir; eşi ve çocukları uğruna öldürülen
şehittir.”2
Şehitler
ise
içindedirler.3

Rableri

katında

diridirler

ve

Cennet

nimetleri

Yurtları, canları malları, ırzları ve İslâmî hayati korumak için
yapılacak ve ölme öldürme ile sonuçlanabilecek silahlı cihad insanî

erdemler
içinde
yaşamanın
amelidir.Şartları oluştuğunda
ise azap sebebidir.

biricik
yoludur
kaçınılması dünyada

Silahlı

aşırı

savaş

verilir

ancak

gidilemez.

ve
de
Cennet
zillet, âhirette

Kur’ân’ın

“Sizlerle

savaşanlarla
savaşınız
fakat
aşırı
gitmeyiniz...”4
buyruğuyla
yasaklanan aşırılık, Peygamberimiz tarafından doğrudan veya dolaylı
olarak
harbe
girmeyen
kadınların,
yaşlıların,
abitlerin
ve
çocukların, öz ifadeyle sivillerin öldürülmesi olarak açıklanmış,
yasaklanmıştır.Ölülerin
organlarının
parçalanması
ve
yırtıcı
hayvanlara ve kokuşmaya terk edilmesi gibi eylemler de aşırılık
kapsamına alınarak haram kılınmıştır.5

Zira uğrunda ölünebilecek değerler için öldürme gerekli olabilir ama
ilâhî
şeriâtlerin
özü
olan
adâlet
ve
fazîletlerle
aşırılık
ve
harb
peygamberi
olan
peygamberimiz
bağdaştırılamaz.Merhamet
“(Yargı kararı ve meşrû savaş gereği) öldürdüğünüzde (aşırı gitmeden)
güzelce öldürünüz.” buyurmuşlardır.
Ölüme atılarak öldürmek meşrû mudur?

Yapılacak açıklamaları temellendirmek için sunulan zarurî bilgilerden
sonra Filistinliler tarafından gerçekleştirilen ve “İntihar mı (terör/mü)
şehâdet mi?” şeklinde özetlenebilecek olan konumuza girebiliriz.
Dıştan bakıldığında, kişinin intiharı olarak değerlendirilebilecek bir
eylemle kendisini öldürmesi ve beraberinde masum olarak görülebilecek
insanların ölümlerine sebebiyet vermesi İslâm adına onaylanabilir mi?

Değinildiği üzere kişinin intihar etmesi
haramdır.Ancak Allah’ın
kazanmak için yukarıda açıklanan uğrunda
rızasını ve Cennetlerini
ölünebilir değerleri korumak amacıyla kişinin zahir de intihara benzer
bir yöntemle canını feda etmesi –bize göre– meşrûdur ve gıpta edilecek
erdemdir; şehâdetdir. Doğrusunu Allah bilir.

İslâm Hukukunda “âzîmet” olarak nitelenen bu yöntemin meşruiyeti
Allah’ın Resûlünün onaylarından alınabilir. Zira salât ve selâm üzerine
olsun O, esiri olduğu yalancı peygamber Museyleme’nin yalancılığını
yüzüne vurarak ölüme atılan sahabi Habib b. Zeyd’i övmüştür.6

O, Bedir Harbin’de kendisinin dilinden Cennetlik olduğu müjdesini
alınca, yediği hurmaları atarak ve “Eğer şu hurmaları yiyinceğe kadar
yaşarsam bu uzun bir hayat olur.” diyerek ölümüne düşman saflarına atılan
ve şehit düşen sahabiyi de tasvip buyurmuştur.7
Hayatın feda edilmesi şeklindeki eylem
Allah’a ve O’nun insan
üzerindeki yaratıcı ve yasa koyucu egemenliğine inanmayan insan için
şüphesiz bir intihardır.Ama açıklandığı üzere Allah’ a inanan ve İslâmın,
için
uğrunda savaşılmasını emrettiği değerleri korumaya çalışan insan
şehâdettir.Bu sebeple de meşrûdur.

İntihara benzer şehâdet eylemi ile
öldürmeyi amaçlaması ise ancak aşağıda
kazanabilir.

can veren kişinin, ölümü ile
açıklanacak şartlarda meşrûiyet

Ölüme atılarak öldürmenin meşrûiyet şartları
1-

Savaşı başlatan güçler yaşlıları, kadınları, çocukları
sivil
halkı
öldürerek
savaşı
sürdürüyorsa
ifadeyle
yapılabilir.Kur’ân misillemeyi onaylamaktadır.

bir diğer
misilleme

Bakara sûresinin 194. âyetinde şöyle buyrulmaktadır:

“...Eğer bir kimse size saldırıda bulunursa siz de onun saldırdığı
gibi saldırın. Allah’a karşı da sorumluluk bilincinde olun ve
Allah’ın sorumluluk taşıyanlarla beraber olduğunu bilin.”
Ancak yapılana benzeri ile mukabele etme bir cevazdır. Görev
kadın ve
değildir. Çünkü müslümanlar mecbur kalmadıkça özellikle
çocuk öldürmemelidir. Kur’ân mesajının rûhu, adâleti ve erdemliliği
gerektirir.
2-

Eğer
mütecaviz
güçlerin
yaşlıları,
kadınları,
işçileri,
saldırganlığı
ve
işgali
onaylıyorlar,
teşvik
yatırımcıları...
ediyorlar, doğrudan veya savaş politikalarını benimsemek gibi dolaylı
yollarla açıkça destekliyorlarsa savaş süresince sivil hedefler de
vurulabilir.
Karşı tarafı çökertmek veya muhasarayı yarmak için başka bir
alternatif yoksa cepheye kalkan olarak sürülecek müslüman kadınlar ve
çocuklar bile öldürülebilir.8

3-

Ülkeleri, asker ve sivil topluluklardan oluşan halklarca işgal
savaşçıları
az,
silahları
yetersiz ise,
edilmiş müslümanların
yurtlarını, canlarını, mallarını ve ırzlarını koruyacak başka bir
yoksa
ve
özellikle
düşman
güçler
baş
vurulabilecek
çareleri
yöntemleri de biliyorlarsa öldürücü şehâdet eylemleri yapılabilir.

Bu gibi hallerde İslâm Hukukunun zarûret prensibi geçerlidir. Ancak
gibi
durumlarda
bile
çocukların
yoğun
olduğu
alanlardan
bu
kaçınılmalıdır. Zira Peygamberimiz çocukların öldürülmesini şiddetli
bir dille yasaklamaktadır.9
Burada, kendilerini savunamayan müslümanlara diğer ülkelerde yaşayan ve
yardım edebilecek konumda olan müslümanların yardım etmelerinin farz
olduğu gerçeğini de açıklamış olalım.
Amacımız

Müslümanların ve onlarla çatışmalı olan güçlerin İslâmî yaklaşımları
bilmelerinde; hangi eylemin terör ve hangi atılımın şehâdet olduğunu
kavramalarında geleceğe dönük faydalar olduğuna inandığımız için, bir
bölümü akademik düzeyde tartışılabilir özet bilgiler sunduk.

İyice bilinmelidir ki İsraillisi ve Filistinlisiyle bütün insanlar
Allah’ın kullarıdır.Haksız yere bir insanı öldürmeyi bütün insanlığı
olarak
vasıflandıran
Tevrat-Kur’ân
çizgisi
de
ortadadır.
öldürme
hangi
inançtan
ve
ırktan
olurlarsa
olsunlar
zalimleri
Görevimiz
durdurmak, hakları sahiplerine iade etmek ve barışa yönelmek-yönlendirmek
olmalıdır.10
Hutbemizi zalimleri uyaran âyet meâlleriyle bitiriyorum:
“...Allah zalimleri başarıya erdirmez.”
“...Zalimler hangi devrimle devrileceklerini yakında bilecekler...”11

Zâlim de Olsa, Mazlum da Olsa
Müslümana Yardımla Yükümlüyüz

Müslümanları birbirlerinin kardeşleri ve dostları olarak duyuran İslâm
dini, onların yardımlaşmalarını da emir buyurmuştur. Kulluk çizgisi
ve
insanın
yararına
olabilecek
bütün
alanlarda
üzerinde
gerçekleştirilmesi gereken yardımlaşma, farz bir görevdir.
Pek çok türü olan bu ilâhî görevin bir nevi de, Müslüman mazlumlarla ve
zâlimlerle yardımlaşmaktır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), mazlumların
yanı sıra zâlimlerle yardımlaşmayı da içine alan emirlerinde şöyle
buyurmuşlardır;
“Zâlim de olsa mazlum da olsa, mü’min kardeşine yardım et.”
Bu emre muhatap olan Müslümanlardan biri sorar;
“- Ya Rasulallah! Mü’min kardeşime mazlumken
anlarım, ama zâlimken ona nasıl yardım ederim?

yardım

- Onun zulmetmesine
yardımdır.”1

mani

engel

olursun.

Zulmüne

ederim.
olmak

da

Bunu
ona

Zulmün anlamı ve türleri
Mazluma ve de zâlime yardım görevimizi kavrayabilmek için zulüm ve
yardım kavramlarına açıklık getirmek gerekir. Sözlükte “Bir şeyi ait
olduğu yerin dışında bir yere koymak” olan zulüm, sözlükteki bu anlamıyla
irtibatlı olarak Kur’ân ve Sünnet’de geniş bir anlam yelpazesi içinde
kullanılmaktadır. Özetlersek zulüm; Allah’a ait olan vasıfları, insanlara
ve kurumlara yamamak olan şirkten, fertlerin ve toplumun haklarına
tecavüz
etmeye
ve
de
emrolunduğumuz
ilâhî
görevleri
yapmamaktan
yasaklandığımız ilâhî haramları işlemeye kadar pek çok çeşidi içerir.
Yardımlaşma çeşitleri

İslâm literatüründe zulüm gibi yardımlaşmanın da pek çok çeşidi vardır.
Maddi yardım, bilgilendirme, yönlendirme, öğüt verme, aracı olma, uyarma,
savunma,
takdir,
teşvik
ve
armağanlandırma,
gerektiğinde
hakları
cezalandırmayı vs. yardımlaşma nevileri olarak değerlendirebiliriz.

Zulüm çok çeşitli, yardım da pek mütenevvi olduğu için mazlumların,
zâlimlerin ve de onlara yardımın birbirinden farklı ve değişik olması
kaçınılmazdır.

Mazlûm kimdir ve ona nasıl yardım edilebilir?
Kendisine yardım edilecek mazlum kimdir?

Mazlum; ücreti kısılan, ödenmeyen veya haksızca işten atılan bir işçi
veya yükselmesi engellenen ve sürgün edilen bir memur olabilir. Onlara
yardım, mümkün olan kişisel veya kurumsal atılımlarla, mağduriyetlerinin
giderilmesidir.
Mazlum; yaralı bir kişi olarak karşımıza çıkabilir. Ona yardın, onu bir
hastaneye ulaştırmaktır.
Mazlum; özbeöz hakkını kanıtlayamayan bir
yardım,
yönledirme,
aracılık
yapma,
Ona
çeşitlilik arz edebilir.

mağdur olarak görülebilir.
şahitlikte
bulunma
gibi

Mazlum, özel hayatına müdahale edilen, telefonları dinlenen, tehdit
edilen, resmi kurumlarca işkenceye uğratılan bir insan olabilir. Ona
yardım, ilgilileri bilgilendirme, toplumu demokratik yöntemlerle harekete
geçirme şeklinde yapılabilir.
Mazlum; göçe mecbur bırakılmış bir mülteci, hukuksuz kanunların mahkum
ettiği bir tutuklu olabilir. Onlara yardım, şartların gerektirdiği konut,
eşya, parasal ve psikolojik yardım olabilir.
Mazlum, inancını yaşamak istediği için örneğin; örtülü olduğu, namaz
kıldığı, alkol almadığı için okulundan uzaklaştırılan, kurumundan atılan
bir kişi olabilir. Onlara yardım da ilgilileri uyarmak demokratik baskı
grupları oluşturmak, iş vermek, yasalar hazırlamak olabilir.

Zâlim kimdir ve ona nasıl yardım edilebilir?

Mazlumlar ve onlara yardımlarla ilgili olarak verdiğimiz örnekleri
sizler daha da çoğaltabilirsiniz. Mazlumlarla ilgili olarak verilen ve de
yaşadığımız dönemlerin zâlimlerini göstermekte
verilebilecekörnekler,
ise de, biz zâlimleri ve onlara yardımı da misallendirmeye çalışalım.

Zâlim; karaborsacı olabilir. Ona yardım, uyararak, söz geçirilemiyorsa
ihbar ederek zulmünü engellemektir.
Zâlim; sarhoş veya hızlı araba kullanan bir kişi
kuralları hatırlatma, yetkili isek cezalandırmakdır.

ise

ona

yardım,

Zâlim; kanunsuz yetki kullanan bir siyasî, bir idareci olabilir. Ona
yardım, öğüt vermek, yargıya başvurmak, daha üst mercilere şikayet etmek,
toplumsal bilinci hareketledirmekle yapılabilir.
Zâlim; çıkar için, makam için ve de şöhret için ilâhî hakikatleri
gizleyen veya saptıran bir ilâhîyatçı, gerçekleri örten bir bilim adamı
olabilir. Onlara yardım, öğüt vermek, yanlışlarını düzeltmek, halkı
bilgilendirmek ve kanıtları varsa art niyetlerini belgelemektir.
Zâlim; kişisel haklara mütecaviz bir fert veya medya mensubu, şu veya
bu sebeple adâletsiz kararlar alan bir hakim olarak da karşımıza
çıkabilir. Onlara yardım, haksızlıklarını dile getirerek, hukuki yollara
başvurarak zulüm yapamaz duruma getirmektir.

Zâlim;
bilinçli
mü’minlerin
nakdi
yardımları
ve de
oylarıyla oluşturduğu imkânları gerçek
ve
yaygın
istişareden yoksun, bencil
ve
muhteris
eylemleriyle
harcayan, dâvâ adamı görüntülü kişi olabilir. Ona yardım, yapılanın
yanlışlığını ihlasla açıklamak, mü’minlere hıyanet olan
bu zulmü yapamamaları için tepkilerimiz ve oylarımızla yetkilerini
elinden almaktır.
Zâlim; namaz ve zekât gibi ilâhî emirleri, içki ve faiz gibi kudsi
yasakları çiğneyen, nefsine acımasız kişi olabilir. Ona yardım, örnek
olmak, sabırla güzel öğüt vermek ve zaman zaman da tavır koymaktır.

Yasalar ve kurumlar da zâlimleşebilir
Verilen misallerden ve zikredemediğimiz müşahedelerimizden anlaşılacağı
üzere zâlimler, fertler olabildiği gibi kurumlar, yasalar ve hükümetler
de olabilmektedir. Bu sebeple mazlumlara ve zâlimlere yardım, fertlerin
güç sınırlarını da aşabilmektedir.

Yardım görevimizi yapabilmek için ferdi atılımlar yanısıra, çok güçlü
baskı
grupları,
sivil
örgütler
kurmak
ve
desteklemek
demokratik
zaruridir.

Bunun için Kur’ân’ımızın adâlet içerikli, “marûfa” yönlendirecek, zulüm
türlerini içeren “münker”den sakındıracak bir topluluğun oluşturulmasını
amir olan hükmü ile, aynı doğrultuda yardımlaşmayı gerektiren düsturunu;
siyasî, kültürel ve hukuki nitelikli sivil örgütleri oluşturup yaşatmak
olarak, doğru bir şekilde çok boyutlu olarak algılamalıyız.2
Zâlime yardım önceliklidir
Zulüm nerede
ve kime karşı
işlenirse işlensin, karşı çıkmakla
yükümlüyüz. Yüce Peygamberimizin “Mazlum da olsa zâlim de olsa, mü’min
kardeşine yardım et” buyurarak, Müslümanı öne çıkarması, kendi inanç
grubumuzdan başlamak daha etkili olabileceği içindir.

Bilmemiz gereken pek önemli bir husus da, zâlime yardımın, yani onun
zulmünü engellemenin, mazluma yardımdan öncelikli olduğu gerçeğidir. Zira
zâlimin zulmünü engellemek, mazluma yardımdır. Bir diğer önemli sebep de,
mazlumun uğradığı zulüm yalnızca dünyasını etkilerken, zâlimin zulmü ise
onun hem dünyasını etkiler, hemde âhiret azabını örgüler. Dünya elemleri
geçici, “Korkudan gözlerin yuvalarında dona kalacağı”3 âhiret azabı ise
süreklidir.
Cuma Mesajımızı bir hadis-i şerifle bitiriyorum;
“Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Zulme uğradığında onu
bırakmaz.
Mü’min
kardeşinin
ihtiyacını
giderenin,
Allah
yardımsız
ihtiyacını giderir. Müminin bir sıkıntısını giderenin Allah, Kıyâmet Günü
uğrayacağı sıkıntılarından birini giderir. Onun ayıbını örtenin de Allah
Kıyâmet Günü ayıbını örter..”4

Egemenlik Hakkını Akıl ve Bilime Yamayarak
Allah’a Ortak Koşmak, İnsanlığa da Zulümdür

İslâm, Allah’ın evrensel
kıldığı son Peygamberi
Hz. Muhammed’e
vahyettiği ve onun tarafından insanlığa sunulan Kur’ân merkezli dindir.

Mü’minler için egemenliğin kaynağı
olan bu azim kitabın en temel
kavramlarından biri şirkdir. Allah’a inanmakla beraber O’na ait ilâhlık
özelliklerinden birini O’ndan başka bir varlığa tanımak olan şirk,
Kur’ân’a göre apaçık bir sapıklıktır; büyük bir zulümdür; Allah’a
yamanmış azim bir iftira ve armağanlandırılacak bütün güzel amelleri boşa
çıkaran, kültürel bir cinayettir. Hiç mi hiç affedilmeyecek bir günah
olduğu için de Cennet’ten yoksun kılıp Cehennem’e mahkûm edecek karanlık
bir aktivitedir.1
Doğru yolu göstermeyi Allah üstlenmiştir
“Yarattığı her varlığa gerçek özünü ve şeklini veren ve sonra da onu
kendi doğasının gerektirdiği yola yönelten Yüce Allah”, akıl ve irade ile
donatarak, mükellef bir varlık olarak yarattığı insanları, izlemelerini
istediği yola bizzat yönlendirmiştir.2
Bu gerçek Nahl Sûresi’nin 9. âyetinde şöylece açıklanmıştır:

“ (Yaratıcınız olduğu için size)dosdoğru
yolu göstermeyi Allah
üstlenmiştir. Çünkü o yoldan sapıp da yolunu kaybeden (insanlar da) var.
Allah dileseydi hepinizi dosdoğru yola çıkarıverirdi. (Ama sizleri
denemek için yalnızca göstermekle yetindi.)”
Yüce Mevlamız, akıllar kullanılarak
ve hür iradelerle tercihler
yapılarak girilmesini dilediği yolunu vahiy yöntemi ile ve peygamberleri
aracılığıyla bildirmiştir.3

Şanlı Peygamber Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği nihaî vahiyler manzûmesi
olan Kur’ân’la değiştirilemez vasıflarını kazanan bu dosdoğru yol, Kur’ân
âyetlerinden özetlediğimiz şu ana gerçekleri içermektedir:
“Bütün göklerin ve yerin mülkü ve yönetimi Allah’ındır.
Yaratma ve emir verme; yasa koyma O’na özgüdür.
O, egemenler egemenidir, egemenlik yalnızca O’nundur.
İnsanlar yönetici, yasa koyucu, sorgulayıcı, armağanlandırıcı
ve
cezalandırıcı, egemenliği yalnızca Allah’a tanıyarak O’na ibadet etmekle
yükümlüdürler.
O’na ibadet etmek, buyruklarına kayıtsız şartsız itâat etmektir.

Allah’tan başka varlıkları otorite kılıp egemenlik hakkını
verenler, onları Rab edinmiş, Allah’a da ortak koşmuş olurlar.”4

onlara

Yukarıda
özetlenen
çerçeve
içerisinde
egemenlik
hakkını
kabul
etmedikçe, Allah’a gerektiği şekilde iman edilmiş olmaz. Genelde bütün
bir Kur’ân’la açıklanan bu gerçek, özelde şöyle açıklanmaktadır:

“Allah’ı
büyüklüğüne
ve
ilahlık
özelliklerine
yaraşır
şekilde
tanımadılar. Çünkü Allah, hiçbir insana, hiçbir şey vahyetmemiştir/yasa
koymamıştır dediler. De ki Mûsa’nın insanlara bir ışık, bir kılavuz
olarak getirdiği kitabı kim indirdi?.. Allah de, sonra da bırak onları
saplandıkları batakta oynayadursunlar.”5
Anlamı sunulan âyetten açıkça anlaşılacağı üzere Allah’ı büyüklüğüne ve
yaraşır
bir
şekilde
tanıyamamaları,
O’nun
özelliklerine
buyruklarını/yasalarını taşıyan vahyi inkâr etmeleri sebebiyledir.

Allah’a göklerin ve
yerin yaratıcısı, her bir varlığın yönetiminin
üstlenicisi, koruyup kollayıcı bir Rab olarak inananlara, Kur’ân-ı
Kerim’de, -Nasıl aldatılıp saptırılıyorsunuz, aklınızı başınıza alıp
Allah’a karşı sorumluluk bilincini taşımayacak mısınız?- şeklinde yermede
bulunulmasının sebebi budur.6 Yani Allah’ı yasa koyucu, emirler verip
yasaklar vaz’edici bir ve egemen ilâh olarak kabul etmeyişleridir.
Sunduğumuz özet açıklamaları
olarak şu yargıya varırız:

dönemimize kanalize edersek, kaçınılmaz

Buyurucu/yasa koyucu, egemenlik hakkını yalnızca insan aklı ve bilimine
veya bireylere ve topluluklara ya da parlamentolara vermek, Allah’a ortak
koşmaktır.

Bu sebeple Allah’ın Kitabı’nı bir kenara bırakıp, laisizm, sekülarizm
ve benzeri sözcükler ile ifade edilen düşünce ve inanç sistemlerine
bağlanmak Allah’a ortak koşmadır ve Allah’a ortak koşmanın, hutbemizin
başında açıklanan tüm olumsuzluklarını içerir.

Ne var ki Kur’ân dilinde Allah’ın razı olmadığı bir zulüm türü olarak
vasıflanılsa da, Allah’a ortak koşma olarak niteleyebileceğimiz bütün
fikrî ve amelî disiplinler, olabileceği kabul olunan aktivitelerdir.
Çünkü Allah, insanlar için seçip razı olduğu İslâm’ın kabulünü, hür
seçimine
bağlamış,
insanların
kendisine
ortak
koşma
iradenin
kısıtlamamıştır.
Ve de Allah
ancak
hür iradelerle
özgürlüklerini
yapılacak amelleri mükâfatlandıracağı ve cezalandıracağını bildirmiştir.7
Bu sebeple Kur’ân, Allah’ın egemenliğini kabul ettirmekten yana
Yunus
baskılar kurulmasını yeren ve yasaklayan ifadelerle doludur.
Sûresi’nde Hz. Peygamber’in şahsında her bir mü’mine şöyle buyurulur:

“Eğer Rabbin dileseydi,
ederdi.
Hal
böyle
iken
8
zorlayacaksın?”

yeryüzündeki insanların
mü’min
olmaları
için

hepsi toptan iman
insanları
sen
mi

Bu âyet, imana zorlanılmasını kınarken, konumuzla daha bir bağlantılı
olan En’âm Sûresi’nin 107. âyetinde ise şöyle buyrulmaktadır:

“Allah dileseydi, onlar (Allah’a) ortak koşamazdı.
üzerine bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.”

Biz

seni

onlar

Allah’ı yegane egemen güç biliriz
Biz mü’minler, Allah’a; melekleri, peygamberleri ve sonuncusu Kur’ân
olan kutsal kitaplarıyla birlikte inanırız. Bu sebeple Allah’ı yegane
egemen güç sahibi olarak tanırız. O’nun ve elçisi Hz. Muhammed’in açıklık
getirmediği alanlarda aklı ve bilimi otorite biliriz. Zira vahyin
belirlemediği alanlarda aklını kullanacağını bildiren Muaz b. Cebel’e
Şanlı Peygamberimizin verdiği içten onay yolumuzu çizmiştir.9
Bizim vahiy,
akıl ve bilim
öncülüğünde yaşamamızı
Rabbimiz de
Çünkü O
merhametli,
kudretli,
bilgili
ve
hakîmdir;
dilemiştir.
ezebilecek
ve
sömürebilecek
insanlara
egemenliğini birbirlerini
bırakmamıştır; inanç esaslarımızı, ibadetlerimizi ve de temel haklar ve
belirlemiş,
onları
koruyucu
mahdud
yasaklar
ve
özgürlüklerimizi
cezalarını da egemenlik alanına almıştır. Toplumsal hayatımızla ilgili
adâlet ve şûra gibi egemenliğini yansıtıcı düsturlarını ise içleri
tarafımızdan doldurulmak üzere çerçeve hükümler olarak koymuştur. Sosyal
göre
değişkenlik
arzetmesi
gereken
ve
sayıları
şartlara
sınırlandırılamayacak olan kuralları belirleme hakkını da bize vermiştir.
bilgiye
ve bilgililere
yönlendirmiş,
aklımızı
da düşünce
Bizleri
özgürlüğüne açmıştır.
Biz Mü’minler Allah’ı yasa koyucu üstün egemen güç olarak tanıyan,
O’nun egemenliğinin de ancak ve ancak şûra yöntemi ile, yani toplumun
seçilecek
inançlı-ehil
kişiler
aracılığıyla
çoğunluğunca
bu
kullanılabileceğine inanan biz mü’minler, Kur’ânî görevimiz gereği
özetlenen inançlarımız ve değer yargılarımıza çağrıda bulunuruz. Ancak
inançların ve yaşam biçimlerinin hür iradeyle belirlenmesi hakkının
kutsallığına da inanırız.
Bu sebeple insan doğasından ve ilâhî şerîatlerden mülhem ortak insanlık
değerleri olan başta vicdan ve din özgürlükleri olmak üzere temel haklar
ve özgürlüklere ve de hukukun üstünlüğü gibi yüce prensiplere inanan
değişik inanç sahipleriyle beraberce yaşayabiliriz.

Onlarla en güzel yöntemlerle diyaloğa girebilir, bağışlayıcı olabilir,
adâlet ve ikramlarımızı
sağanaklaştırabiliriz. Çünkü
bütün bunlar,
Kur’ânımızın yükümlü kıldığı ve de müşterek tarihimizin örneklendirdiği
görevlerimizdir.10
Hutbemizi Mülk Sûresi’nden
sarsıcı âyetlerle bitiriyorum
“Kudurganlaşan
sorarlar:

Cehennem’e

konumuzu
atılan

her

özetleyici,
bir

gruba

düşündürücü
Cehennem

ve

de

bekçileri

- Size hiçbir, korkutucu (peygamber, uyarıcı, bilgin, vâiz) gelmedi mi?
Geldi derler ve şöyle devam ederler:

- Bize gelmesine geldi uyarıcı(lar). Ama biz onları yalanladık. Allah
hiçbir vahiy indirmedi (egemenliğini bildirmedi). Sizler ancak büyük bir
gerilik içindesiniz, dedik. Ve onlar azab içinde şöylece sızlanırlar;
uyarıcıları dinleseydik ya da aklımızı kullanabilseydik, şu çılgın ateşe
atılmazdık.”
Onlar, böylece günahlarının farkına varacaklar, ama (o zaman) bütün
güzellikler bu yakıcı ateşe mahkûm olanlardan uzak bulunacaktır.11

Zâlimleşen
Kanunudur

Kâfirleri

Cezalandırmak

da

Allah’ın

Yüce Allah, denemeye uğratmak için akıl ve irade yanı sıra, temel
ve
hürriyetlerle
donatarak
yarattığı
insanları,
vahyedilen
haklar
ölçülere göre inanmak veya inanmamak, yaşamak veya yaşamamakta hür
Ancak
bu
hürriyet
kişilerin
kendi
hayatları
içindir.
kılmıştır.
Başkalarının inanıp inanmama, yaşayıp yaşamama hürriyetini kısıtlama veya
çiğneme hürriyeti yoktur.

Eğer kişiler kendileri gibi ilâhî denemeye uğratılan diğer insanların
değinilen hürriyetlerini kısıtlamaya veya büsbütün ihlal etmeye yönelir,
böylece onların inançları ve yaşantılarına olumsuz yönde müdahale etmeye
ve onları toplumdan soyutlayarak, sosyal haklarından yoksun kılmaya
kalkışırlarsa, zâlimleşmiş olurlar. Zâlimleşen kâfirleri cezalandırmak da
Allah’ın kanunudur.1
Kâfirlerin zâlimleşmesi
İnsanlık, Hz. Adem’den bu yana kâfirliğin zâlimleştiğine tanık olmuştur
ve Kıyâmet Günü’ne kadar da olacaktır.
Bu durum, özgür iradelerle ilâhî denemeye uğratılmış olmanın tabii bir
sonucudur.

Kur’ân-ı Kerim, Allah’a inanmayan veya evrenin Halikı bir Yaratıcı’ya
inanmakla beraber, Allah’ı Peygamberleri ve yasalarıyla kabullenmeyen ve
sonuç olarak ilâhî muhakemeyi; Cennet ve Cehennem hayatını inkâr eden
kâfirlerin zâlimleşebilen ortak tavırlarını şöylece açıklamaktadır.
İbrahim Sûresi âyet 13:

“(Zâlimleşen)
dediler:

kâfirler

kendilerine

gönderilen

peygamberlerine

şöyle

Ya bizim yolumuza dönersiniz ya da kesinlikle sizi ülkemizden sürüp
çıkarırız.”
Kur’ân-ı Kerim, açıkladığı bu ortak zulüm tavrını; Hz. Nuh, Hz. Lut ve
peygamberlerin maruz
kaldığı
zâlim baskılarla
da
Hz. Şuayb gibi
örneklendirmektedir.
Örneğin Hz. Şuayb Allah’a ibadet etmelerini, insanların ekonomik
haklarını çiğnememelerini, toplumsal düzeni bozmamalarını ve inanan
insanları tehditlerle Allah’ın yolundan döndürmeye kalkışmamalarını ve

inananlara saygı duymalarını öğütlediğinde, kavminin zâlimleşen kâfirleri
Hz. Şuayb’ı şöylece tehdit eder olmuştu:
Araf 88:
“Kavmi içinden ileri gelen kendini beğenmiş o kurumlu kişiler şöyle
dediler:
-Ey Şuayb! Hiç
ülkemizden sürgün
döneceksiniz.”

şüphen olmasın ki; ya seni ve inanan yoldaşlarını
edeceğiz, ya da bizim inançlarımız ve yaşantımıza

Bu Kur’ânî açıklamalardan anlaşılacağı üzere, kâfirler zâlimleşerek
ve
mü’minleri
ülkelerinden
söküp
atmakla
tehdit
peygamberlerini
etmişlerdir. İlâhî hikmet gereği kendilerine verilen özgürlüğü zulme
kılarak
Hz.
Muhammed
örneğinde
de
görülebileceği
gibi,
aracı
peygamberleri öldürmeye kalkışmışlar, mü’minlere mütenevvi zulümlerle kan
kusturmuşlardır.

Tarih tekerrür ediyor
Yaşadığımız dönemde ve özellikle de yönetimleri laik İslâm ülkelerinde
tarihin tekerrürüne tanıklık ediyoruz. Tarihi dönemlerde olduğu gibi
mü’minler üzerinde baskılar artmakta, Hak inançlar ve ibadetleştirilmek
binbir çeşit engeller çıkarılmakta,
Yaradan’ın
istenen yaşantılara
verdiği haklar ve hürriyetler bilerek çiğnenmektedir. İnkârcı gericiler
tarafından irtica kasırgaları estirilmektedir.
İrticayı da içeren bu asri zulümleri şöylece misallendirebiliriz:
1-

Tarihi dönemlerdeki zâlimleşen kâfirler gibi, asri kâfirler de
Allah’a ortak koşarak, zulümlerini temellendirmektedirler. Bir diğer
yaklaşımla onlar kendilerine egemenlik ve sömürü alanları açmak ve
hayatı diledikleri gibi yönlendirebilmek için Allah’ı ve Kur’ân’ıyla
koyduğu emirleri ve yasakları dışlamaktadırlar; eğitimi, siyaseti ve
hukuku bütünüyle seküleştirerek (dünyevîleştirerek) tam bir irtica
sergilemektedirler. Bilindiği gibi, insan hayatını maddeci temellere
dayama, insanlığın yaşadığı en büyük irticadır.

2- Onlar toplum hayatını, iman, ahlâk ve adâlet temellerine irca etmek
hukuk dışı yasalar ve de
isteyen mü’minleri illegal baskılar,
siyasallaştırılan hukukla toplumdan tecrid etmeye çalışmaktadırlar,
ve iktisadî atılımlarını ve siyasî taleplerini
onların kültürel
zulümlerini
de
ilericilik,
boğmak istemektedirler. Bu
çağdaşlık görüntüsü içinde insan hakları ve hürriyetleri ve
de demokrasi gibi ortak
değerleri
çiğneyerek
yapmakta,
kendi
irticalarını duyarlı Müslümanlara yamamaktadırlar.
3-

Sözü
edilen
maddeciler, zulümlerini
daha
da
derinleştirip
Allah’a imanında
bilinçli ve
İslâmî
ölçüler
alenileştirmekte,
uygulamada duyarlı mü’minleri namaz kıldıkları, örtündükleri, içki
ve kızlarıyla
ilkeli
bir hayatı
yaşamaya
içmedikleri, eşleri

çalıştıkları için kurumlarından, okullarından
çalışma alanlarını kısıtlamaktadırlar.

atmaya

kalkışmakta,

Zâlimleri zâlimlere kırdırtma

Kendi
küfür dünyalarına
çekilerek
yaşayan kâfirleri
değil, ama
zâlimleşen kâfirleri dünya hayatlarında da cezalandırılmaya müstehak
kılan Rabbimiz, onları mü’minler aracılığıyla veya zâlimleri zâlimlere
kırdırma yöntemiyle, ya da sosyal ve tabii belalara uğratma yoluyla
cezalandıracağını Kur’ân’ıyla duyurmaktadır.2
Bu sebeple zâlimleri izlemek çalışmaları birinci derece mü’minlerin
görevidir. Onlar kültürel, iktisadî ve siyasî cihadlarıyla üzerlerindeki
zulümleri bertaraf etmekle yükümlüdürler.
Bu uğurda mücadele, Cennet’e götürecek görevdir.

Al-i İmran Sûresi’nin 142. âyeti bu gerçeği şöylece açıklar:
“Yoksa siz, Allah içinizden hakları ve hürriyetleri için cihad edenleri
ve de bu uğurda sabredenleri açığa çıkarmadan Cennet’e gireceğinizi mi
sandınız?”
Müslümanların bu görevlerini yapmamaları veya yapamamaları durumunda
zâlimleşen kâfirler için kurtuluş yoktur. Onlar zâlimleri zâlimlere
kırdırma yöntemiyle cezalandırılırlar.
En’am Sûresi’nin 129. âyetinde şöyle buyurulur:

“İşte böyle kazanır oldukları günahlar yüzünden zâlimlerin bu kısmını
bir kısmı üzerine böylece salarız.”
İnsanlar
üzerinde
ilahlaşmak
yolunu
açanlar,
kendi
üzerlerinde
ilahlaşacakları da davet etmiş olacaklarından, zâlimler arası boğuşma
kaçınılmazdır. İnsanlık bu ilâhî cezalandırma türünün fertler ve ülkeler
düzeyinde nasıl gerçekleştiğinin örneklerine şahit olmaktadır. Zâlimleşen
kâfirler ve zulme boyun eğen Müslümanlar için sosyal ve tabii afetler
yoluyla cezalandırılma şekli ise, sürekli olarak yaşanmaktadır ve de
yaşanacaktır.
* * *
Yaradandan ötürü yaradılanlara
zâlimleri ilâhî azapla uyarıcı
âyetlerle bitiriyorum:
“(Zâlimleşen)
dediler:

kâfirler

merhametle yükümlü olduğumuz
hutbemizi bu uyarıyı apaçık

kendilerine

gönderilen

peygamberlerine

için,
kılan
şöyle

Ya bizim yolumuza dönersiniz, ya da kesinlikle sizi ülkemizden sürüp
çıkarırız.
Bunun
üzerine Rableri peygamberlerine
şöylece
vahyetti. Biz
bu
zâlimleri mutlaka helak edeceğiz ve (tehdit edildiğiniz) o topraklara
elbette sizi yerleştireceğiz. Bu va’d benim makamıma karşı, saygı ve
sakınma gösteren ve tehdidimden korkan kimseler içindir. Ve peygamberler

Hakk’ın zafere ulaşması için Allah’a duâ ettiler. Böylece Hakk’ın
inatçı ve zorba düşmanlarının hepsi, sonunda yok olup gittiler.”3

o

Başına
Buyruk,
Dövülebilir mi?

Ahlâkı

Düşük

Saldırgan

Kadın

İnsan, Allah’ın zatından değerler katarak en güzel kıvamda yarattığı
varlıktır. Yeryüzünde işlenebilecek en büyük suç-günahlardan biri de hiç
şüphesiz insana zulmetmektir.

İslâm Dini dövmek dahil zulmün her bir türünü Kur’ân’la yasaklamış,
zalimleri bire bir ceza olan kısasla ve de korkudan gözlerin yuvalarından
fırlayıp donakalacağı Kıyâmet Gününün azabıyla uyarmıştır.1 Bedenî olarak
zayıf yaratıldıkları için kadınların dövülmeleri ise özellikle haram
kılınmıştır.

Kadınları kız
çocuğu eş ve
ana olarak ayrı ayrı değerlendiren ve
onların hakları üzerinde derin bir hassasiyet gösteren peygamberimiz
“Allah’ın kadın kullarını dövmeyiniz” buyurmuş, onların dövülmemesi
gereğini mübarek hayatıyla örneklendirmiştir. –Salât ve Selam üzerine
olsun- O, akabinde kendisiyle ilişkiye girilecek kadının dövülmesini
vasıflandırmış,
dövücülerin hayırlılarımız
değil,
onursuzluk olarak
şerlilerimiz olacağını vurgulamıştır.2

Genel tavrı bu olmakla birlikte İslâm, suçlu-günahkâr kadınların eşleri
hafifçe
ve
sembolik
bir
biçimde
dövülmesini,
fiilen
tarafından
uygulanması arzulanmayan bir terbiye yöntemi olarak ruhsatlandırmıştır.
Bu ruhsatı belirleyen Kurân-ı Kerim’in Nisâ sûresinin 34.âyetinde erkek
ve kadın bütün kullarına âdil ve merhametli olan Rabbimiz şöyle
buyurmaktadır:
“Erkekler kadınları, Allah’ın kendilerine daha
yapacakları harcamalarla
nimetler ve mallarından
bakımdan) koruyup gözeticidirler.

fazla
(maddî

bağışladığı
ve ahlâkî

Erdemli
kadınlar
itâatkârdırlar,
(bildirdiği
Kurânî
hükümlerle)
Allah’ın (kadın haklarını) korumasına karşılık onlar da (namus ve aile
sırları gibi) görünmez değerleri koruyanlardır.
Nüşûz’undan; (bilinçli olarak sürdürdükleri dik başlılıklarından, arnamus tanımazlıklarından derinden) endişeler duyduğunuz kadınlara öğüt
verin, cinselliklerine ilgisiz kalın ve onları dövün. Uygulanacak bu
yöntemlerden sonra size itâat ederlerse onlara yüklenmek için bir sebep
aramayın. Allah gerçekten çok yücedir, pek büyüktür.”
Erdemli kadınların vasıfları

Anlamını sunduğumuz bu âyet-i
kerimede önce erkeklerin koruyupgözeticiliği gerekçeleriyle açıklanmakta, sonra da saliha (erdemlifaziletli) kadınların “kanitat” ve “hafizat” şeklindeki temel özellikleri
verilmektedir.
Kurânın ilgili diğer âyetleri ve nebevî sünnet ölçülerine göre bu iki
ana vasıf şöylece ifadelendirilebilir.

Saliha kadınlar:
temel haklar
ve özgürlüklerle, ilâhî emir
ve
yasaklarla uyumlu ilkeli koca emirleri ve arzularına saygı gösteren
kadınlarla, namuslarını, kocalarının evleri, malları ve sırlarını koruyan
kadınlardır.
İtâatkârlığı, kurallara uygun emirleri uygulayan memur gibi ilkelerle
olan
ve
korunması
gereken
değerleri
koruyan
kadının
çerçeveli
faziletliliğini, sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed de açıklamıştır.

O, “Kadınlarınızın en hayırlısı kendisine baktığında huzur saçan,
emrettiğinde saygı gösteren, gıyabında ırzını koruyan-malını muhafaza
eden kadındır” buyurmuş, bu sözlerinin ardından yukarıda anlamını
sunduğumuz âyeti okumuştur. Peygamberimiz bu vasıflarının yanı sıra namaz
gir.”
kılan ve oruç tutan kadınlara, “Dilediğin kapısından Cennet’e
denileceğini de müjdelemiştir.3
Emir veya tavsiye olunmaksızın dövülebilir kılınan kadınlar, işte bu
kadınların
zıddına
vasıfları
taşıyan,
Kurân
ifadesiyle
erdemli
nüşûz’undan korku duyulan kadınlardır. Şimdi konumuzun omurga kavramı
olan nüşûz’dan hareketle açıklamalarımızı sürdürelim.

Kurân dili bilginlerine göre Nüşûz “kadının kocasına kin tutması,
kendisini kocasının üstünde görerek saygıyla çelişen tavırlar sergilemesi
ve de gözünü ve gönlünü kocasının dışındaki erkeklere yönlendirmesi”dir.4

Nüşûz’un bu sözlük anlamını, erdemlilik karşıtı vasıflar şeklindeki
Kurânî manasıyla örgüleyip yorumladığımızda, dövülebilir kılınan nüşûzlu
kadınları şöylece tarif edebiliriz:

Onlar, ilkeli koca emirleri-arzularına bilinçli bir şekilde karşı
çıkan, eşini ve çocuklarını ihmal eden, koca malını saçıp savuran, aile
sırlarını ifşa eden, lezbiyenlik, flört ve zina türü cinsel ilişkiye
giren kadınlardır, veya bu tür olumsuzlukların, onurlu kocalarını kara
kara düşündüren ilk belirtilerini gösteren kadınlardır.
Rabbimiz mezkûr âyette işte böylesine nüşûz’lu olan kadınlara öğüt
verilmesini, sonuç alınamazsa ilişkiye girilmeyerek rûhsal bir darbe
vurulmasını, bu iki yolla başarıya ulaşılamazsa dövülmelerini tavsiye
buyurmuştur.

Şanlı Peygamberimiz, genel olarak uygulamalarında Kurâni sırayı takip
buyurduklarından İslâm bilginleri öğüt-cinsel ilgisizlik-dövme şeklindeki
sıranın gözetilmesi gereğini ifade buyurmuşlardır.5

Dövülebilir olmayı meşrûlaştıran objektif kriterler

Konumuzun can alıcı noktası, açıklanan kadın nüşûzunun “dövülebilir
olma” şeklinde karşılık bulmasını meşrulaştıran objektif ölçülerin neler
olabileceği hususudur.
Kurân ve Nebevî Sünnet ölçülerine göre yapabildiğimiz tespitlerimizi üç
madde halinde özetleyeceğiz. Açıkça görüleceği üzere bu üç maddenin her
birinde maddi veya manevi olarak koca haklarına tecavüz vardır.
1)

İtâatsizliği fiili bir saldırıya dönüştürerek kocasının üzerine
saldıran kadın, meşru müdafaa yöntemiyle dövülebilir. Kurân dilinde
kısas olarak verilen bu genel nitelikli uygulamanın yine Kurân’la
belirlenmiş ayrıcalığı, dövmenin fiili tecavüze uğranılacağından
korkulması durumunda da gerçekleştirilebilir olmasıdır.6

2) Flört ve zina yapan kadın da dövülebilir. Biricik hayat önderimizpeygamberimiz kadın haklarının korunup gözetilmesini emir buyurduğu
Veda haccı hitabelerinden birinde namusunu kirleten kadınların
dövülebileceğini şöylece açıklamıştır:
“Aman
kadınlarınızla
ilgili
olarak
birbirinize
güzellikleri
öğütleyiniz, zira onlar özgürlükleri kısıtlanmış insanlar gibi size
bağımlıdırlar. Flört-zina yapmaları dışında onlara bir başka şekilde
davranmaya hakkınız yoktur. Eğer bu hataları yaparlarsa onlarla
cinsel ilişkiye girmeyin ve onları yaralamayacak şekilde dövün..”7
3) Hastalık gibi sağlık sorunu, ay ve lohusalık hali gibi dinî mazereti
olmadığı halde nafaka aldığı kocasının cinsel birleşme arzularını
ısrarla erteleyen veya reddeden kadın da dövülebilir. Peygamberimizin
böylesine bir gerekçe ile dövülen kadının kocasını yermemesi ve
hakkında adlî işlem yapılamayacağını bildirmesini delilimiz olarak
değerlendirebiliriz.8
Ruhsat verilen dövmenin nasıl gerçekleştirileceği de şöyle özetlenebilir.

Dövme, terbiye amacıyla ve ancak yaralamayacak şekilde sembolik tarzda
uygulanabilir. Elle veya bir kumaş parçasıyla, belli bir bölgede
yoğunlaşmadan ve başta yüz olmak üzere hayati organlardan özenle
sakınılarak gerçekleştirilir.9 Aksi takdirde kadın lehine kısas hakkı
doğabilir. Helallık alınmadıkça ilâhî azapla da karşılaşılabilir.
Açıklanan sembolik dövmeyi de içine alan üçlü Kurânî tavsiyenin bir tek
amacı vardır, o da aile yuvasını korumaktır.

Kadının belirleyip razı olacağı miktarda Mehir verme yükümlülüğü,
ailenin kuruluş masrafları ve nafakasını temin etme mükellefiyeti
sebebiyle kocaya boşama yolu açık tutulmuştur. Aldığı mehiri iade etme
şartıyla kadına da boşanma hakkı tanınmıştır. Boşama yolu açık tutulması
ve boşanma hakkı verilmesine rağmen kocaya boşama yerine, açıklanan
kademeli tavsiyelerin, kadına da zimnen itâatın önerilmesinin amacı
değinildiği üzere aile yuvasını korumaktır.
* * *

Dövmek, insanlık omuzlarını çökertecek ve âhiret azabına düşürecek bir
kaçınılması
gereken
bir
zulümdür.
Öğüt
dinlemez,
cinsel
haram,
etkilenmez, başına
buyruk, ahlâkı düşük,
ilgisizliğe uğratılmaktan
saldırgan kadını terbiye edip yuvasını kurtarmak gayesiyle sembolik
ruhsatın
kutsallığına
olarak dövmek ise yalnızca bir ruhsattır. Bu
inanınız. Ama sakın ha zulme aracı kılmayınız. Peygamberimizin ahlâkını
izleyerek bu ruhsatı kullanmaktan kaçınınız. Zira âdil ve gerekli olsa da
şiddettir.
Rehabilite ederek
sağlığa
kavuşturabilecek
olan
şiddet
İslâm’ın öğütlediği sabırdır, şefkattir, yumuşaklıktır.10
Sizleri, iman özürlüsü ilâhîyatçıların ve bilgi özürlüsü inkârcıların
saptırmalarından korumasını Yüce Rabbimizden diler, hutbemizi bir âyetle
bitiririm:
“Yaratan
Allah
(hiç
yarattığı
insanları)
lütufkârdır, her şeyden haberdardır.”11

bilmez

olur

mu?

O,

Kadınlarına Zulmeden Kocalar Cehennemlik Şerlilerdir

Aileyi kutsallaştıran ve yaşatılmasını öğütleyen İslâm Dini, sevgi,
ilişki, nafaka, itâat ve çocuk yetiştirme gibi karı-koca görevlerini
ibâdet olarak değerlendirir. Yaratılış, inanç ve kültür farklılığı ve
değişik nefsanî arzular ve yönelişler sebebiyle eşler arasında ciddi
problemler oluşabileceğini de bir hayat gerçeği olarak tabii görür,
çözümleyici emir ve tavsiyelerde bulunur.
Bu hutbemizde, Kurân dilinde i’raz ve nüşûz olarak ifadelendirilen
kocadan kaynaklanabilecek problem doğurucu sözlü ve fiilî eylemleri ve
haramlılıklarını belirleyecek, kadına yapılan Kurânî öneriyi açıklamaya
çalışacağız.
Yüce
Rabbimiz,
buyurmaktadır:

Kurânımızın

Nisa

sûresinin

128.

âyetinde

şöyle

“Eğer bir kadın kocasının bilinçli kötü muamelesinden veya kendisini
terk etmesinden korkarsa (iki taraf) aralarında anlaşarak sorunlarını
çözebilirler; zira, karşılıklı anlaşma (sulh) en iyi yoldur ve bencillik
insan rûhunda her zaman mevcuttur. Fakat iyilik yapar ve Allah’a karşı
sorumluluk bilincinde olursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden
haberdardır.”
Koca i’razı ve nüşûzu
Bu
âyette
korkulabilirliğine
işaret
buyrulan
İ’raz
Kurân
dili
bilginlerince “yüz çevirme, ihmal ve terketme” olarak anlamlandırılırken
nüşûz da şöylece açıklanmaktadır.
Nüşûz: kocanın büyüklük duygularından kaynaklanan ve onun fiziksel
içerikli olanları dahil şuurlu kötü sözleri, davranışları ve işlerinin
toplamıdır.
Kurânî kullanımla temellendirerek nüşûzu, Rabbimizin Nisa sûresinin 19.
âyetinde emrolunduğumuz güzel geçimle ilgili emirleriyle çelişen bilinçli
olumsuz uygulamalar olarak da tanımlayabiliriz.

Bu girişten sonra kadınlarımızla iyi geçinme buyruğunun ışığı altında
bu
görevimizle
çatışan
koca
i’razı
ve
nüşûzunu
örneklendirmeye
başlayabiliriz. Ancak önce bir tanım sunacağız.

Şanlı
Peygamberimiz
Hz.Muhammed’in
tariflerine göre
“Müslüman,
müslümanların sözlü ve fiilî saldırılarından güven duyduğu kişidir”.1 Bu
güven
duygusunun
öncelikli
olarak
eşlerimize
verilmesi
İslâm’ın

gereğidir. Çünkü Peygamberimiz “Sizin
hayırlı olanlarınızdır.” buyurmuştur.2
1)

hayırlılarınız

kadınlarına

karşı

Rûh inceliğini yansıtan tavırlarla kadınlarımızın güvenleri ve
gerekirken
onları
ağır sözlere ve kaba
sevgileri kazanılması
davranışlara muhatap kılmak, fiziki yapıları ve işlerini çirkinlikle
vasıflandırmak, kendilerine ve ana-babalarına sövmek ve de günlerhaftalar süren küskünlük krizleri sergilemek hiç şüphesiz İslâm’la
bağdaştırılamaz koca nüşûzüdür.
Şimdi geliniz
izleyelim.

güzellikler

örneği

Peygamberimizi

dinleyelim

ve

-Salat ve selam üzerine olsun- O, güleç yüzlülüğü ve tatlı sözlülüğü
ibadet olarak vasıflandırmış, hoş görülü davranışları güzellik aracı
Eşlerin birbirlerine
şefkatli bakışlarının
olarak nitelemiştir.
Allah’ın rahmetini celbedeceğini açıklamıştır.3
Sevgili peygamberimiz kadınlarımızın fizik görünümleri ve işlerinin
çirkinlikle vasıflandırılmamasını, onların üzerimizdeki haklarından
biri olarak öğretmiştir.4

O’nun “Aman onları çirkinlikte tavsif etmeyiniz” şeklindeki uyarıları
pek çoktur. Pek azim bir iğrençlik olan sövme ise putperestlere bile
reva görülmeyerek Kur’ân’la yasaklanmıştır. “Mümine sövmek Allah’a
isyandır” buyuran peygamberimiz öğüt isteyen sahabilerine sık sık
şöylece öğüt vermiştir:
“Hiçbir kişiye sövme. Eğer bir kişi sana söver ve sende var olduğunu
bildiği bir eksiklikle seni ayıplarsa sen onu bildiğin kusuru ile
ayıplama.”5
Başkalarının
ana
babalarına
söverek
kendi
ana-babalarının
sövülmelerine neden olan insanların ana babalarına bizzat sövmüş
kişiler gibi günahkâr olacakları uyarısında da bulunan Peygamberimiz,
müminlerin lanetleşerek birbirlerine sırt çevirmelerinin ve üç günü
dargınlıklarının
haramlığını
da
bildirerek
bizleri
aşan
sakındırmıştır.6
Şimdi soralım.

İslâm’ın bu güzel ahlâk ölçüleri kadınlarımıza uygulanmayacak da kime
uygulanacaktır?
2) İslâm’ın takdis ettiği temel haklar ve özgürlüklerle çatışan, ilâhî
emirler ve yasaklarla çelişen emirler vererek, baskılar kurarak
kadınlarımızın insanlık onurlarını; İslâmî izzetlerini çiğnemeye
kalkışmak da koca nüşûzunu yansıtan zulüm örnekleridir.
Örneğin onların başta ana-babaları olmak üzere yakınlarıyla ilişki
kurmalarını engellemek, namazları ve örtünmelerine mani olmak, nafaka
için çalışmaya icbar etmek, alkol sofraları hazırlatmak, ters yoldan
ilişkiye zorlamak, çalışarak edindiği, miras ve mehir gibi yollarla
sağladığı mallarına el koymaya kalkışmak, onları hayat kadını olarak

çalıştırmak ve daha niceleri..... bütün bunlar tabii ki zulümdür,
manevî işkencedir.
Yaratılış
nedenimiz
olan
ibadet
görevimizi,
hayatımızı
İslâmlaştırarak yapabilmemiz için Allah’ın bize verdiği hakları ve
özgürlükleri değil kocalar hiçbir güç kısıtlayamaz. Kurânî bir yasa
ile kadının görevli kılındığı kocaya itâat ise İslâmî yasalarla
sınırlıdır. Çünkü Hz.Peygamber “İtâatın ancak İslâm’ın ve bilimsel
aklın onay vereceği işlerde olabileceğini” bildirmiş, “Allah’a isyan
niteliğindeki kişi veya kurum emirlerine itâat edilemeyeceğini” beyan
buyurmuştur.7
3)

Fizik gücümüzle ve de erkek egemenliğine dayalı geleneklerimizle
kuramadığımız
veya
başka
kadınlara ilgi
üzerlerinde hakimiyet
duyduğumuz için kadınlarımızın nafakalarını kısmak ve onları cinsel
yönden ilgisiz bırakmak da koca i’raz ve nüşûzunu yansıtan haram
fiillerdir. Çünkü nafakaları, Kurânla belirlenmiş haklarıdır.

Biricik önderimiz peygamberimiz kadın haklarını özetlediği Veda Haccı
hutbelerinde giyecekleri ve yiyeceklerini de kapsayan nafakalarının
güzelce sağlanmasını, onların kocaları üzerindeki hakları olarak
vurgulamıştır.8

-Allah şanını artırsın- O, nafakadan kaçınılmasının kişiye günah
olarak yeteceğini ve Allah’ın rahmetinden yoksun bırakacağını da
açıklamıştır.9

Kadınların aile içinde veya terk edilerek cinsi yönden yalnızlığa
itilmeleri
de
haram
kılınmıştır.
Zira
ihtiyaçları
ölçüsünde
kendileriyle ilişkiye girilmesi kocaların dindarlık görevleridir.
Zarar vermek amacıyla dört ayı aşan ilişkisizlik ise (îla) adı
altında Kurânla çerçevelenen ve ayrılık gibi hukuki sonuçlar doğuran
bir günahdır.10
4)

Yukarıda özetlenen ve her biri manevi olmanın ötesinde maddî
yansımaları da olan işkencelere bir de dövme şeklinde tezahür eden
koca nüşûzu vardır ki Âhiret yurdunu karartacak zulüm olduğunda hiç
mi hiç şüphe yoktur.

Fiilî saldırı, flört-zina ve cinsel görevlerden mazeretsiz kaçınma
gibi kadın nüşûzuna, son aşamada sembolik tarzda uygulanabilir
kılınan dövme ruhsatını egemenlik yöntemi olarak kötüye kullanan
vay
haline.
Peygamberimizin
dilinde
müminlerin
işkencecilerin
olarak
nitelenmiş
bu
kişiler
için
Kurânımız
şöyle
şerlileri
buyurmaktadır:11

“Mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edenleri ve sonra da hiçbir
pişmanlık duymayanları Cehennem azabı beklemektedir. Evet onlar
yakıcı bir azaba uğrayacaklardır.12
Kur’ân’ın önerisi sulhtur

Misallendirerek özetlemeye çalıştığımız korku duyulan koca nüşuzu ve
terkine karşı Rabbimiz, anlamı sunulan Nisa sûresinin 128. âyetinde sulhu
önermiştir.

Kocaların da katkı sağlamaları istenen sulhun (karşılıklı anlaşmanın)
gerçekleştirilmesinin daha
hayırlı olacağı
bencilliğe düşülmeksizin
Anlaşma,
nafaka
gibi
bazı
haklardan
fedakarlık
açıklanmıştır.
gösterilerek sağlanabileceği gibi, alınan mehir veya daha fazlası
Koca tarafından
verilerek ayrılık şeklinde de sonuçlandırılabilir.
anlaşma
yollarının
yargı
yoluyla
aşılabilirliği
ise
tıkanacak
13
kullanılabilecek korunmuş haklar arasındadır.
Bilinçli kötülükler âhireti yakar
Allah’ın lütfu olarak kendileriyle mutlu olabilmemiz için yaratılmış
eşlerimizi Allah’ın emaneti olarak üstlenip helal edindik. Bilinçli
kötülüklerimizle onların dünyasını karartarak âhiretimizi yakmayalım.
Hutbemizi huzurunda sorgulanacağımız Rabbimizin âyetleriyle bitiriyorum:
“(Yeniden
dirilişin)
o
kulakları
sağır
eden
(kıyâmet)
çağrısı
duyulduğunda, o gün kişi öz kardeşinden, annesi ve babasından, hanımından
ve çocuklarından kaçar. O gün her bir kişinin kendisi için yeterli bir
endişe ve ızdırap kaynağı olacaktır.”14

İnsan Onuruna Saldırı Olan Cinsel Taciz Haramdır

İslâm Dini’nin yücelttiği ve koruduğu temel değerlerden biri de ırzdır.
İnsan olarak yaratılıştan ve de insanlarla olan ilişkilerimizden
kazanılan ırzı, insanlık onuru ve saygınlığı olarak tanımlayabiliriz.

İslâmî iman ve yaşantıdan yoksunluğun dünya ülkeleri yanı sıra
ülkemizde de geliştirdiği insan onuru ve saygınlığına yönelik saldırı
türlerinden biri de “cinsel taciz”dir.
Olaylardan ve çağrışım yapılan anlamlarından hareketle cinsel tacizi
şöylece tanımlayabiliriz:
Cinsel taciz: cinsel nitelikli ve amaçlı söz, bakış, erotik organları
açığa vurma, jest, mimik ve de elle insanlık onuru ve saygınlığına karşı
işlenen, mağdurunda öfke ve ızdırap doğuran sözlü ve fiili eylemler
bütünüdür.
Cinsel taciz insanlığın doğal çizgisinin, olgun akılların ve seküler
yasaların yerdiği ve yasakladığı bir saldırı türüdür.

İnsanı yaratan Allah’ın insan için koyduğu hayat düzeni olan İslâm
insanla örtüştüğü için cinsel taciz İslâm dininin de yasakladığı
işlemdir. Ancak İslâm farklı olarak yalnızca cinsel tacizi değil cinsel
tacize yol açıcı tüm vesileleri de Allah’a ve ebedî hayata imanla
irtibatlandırarak haram kılmaktadır.

Sunduğumuz
tariften
yola
çıkarak
vesilelerini açıklamaya çalışalım.
1)

yasaklanan

cinsel

tacizi

ve

Cinsel tacizin kendisiyle gerçekleştirildiği cinsel nitelikli ve
amaçlı sözler çirkinliktir. İslâm özellikle cinsel nitelikli çirkin
sözleri “fehşâ” kavramıyla ifadelendirerek yasaklar. “Fehşa” Kur’ân
dilinde şeytanî kaynaklı olup kaçınılması gerekli çirkin sözlerdir.1
Bu tür sözleri Peygamberimiz Hz.Muhammed de “dilin zinası” olarak
vasıflandırarak sakındırmıştır.2

2) Eşimiz dışındaki yabancılara yönelik cinsel renkli ve amaçlı ısrarlı
bakışlar hiç şüphesiz cinsel taciz nedenidir. Bu tür şehvetli
bakışlar Kur’ânımızın Nur Süresinin 30. ve 31. âyetlerinde erkeklere
de kadınlara da yasaklanmıştır. Bu yasağı, yollarda yürümenin görgü
kurallarından biri olarak açıklayan Peygamberimiz, onu “gözün zinası”
olarak da takbih etmiştir.3
3)

Özellikle
kadınlar
için
erotik
mesajlı
jestler
(el-kol-baş
hareketleri) mimikler, yürüyüş biçimleri, konuşma tarzları ve cinsel

duyguları uyarıcı kozmetik ürünlerin kullanımı cinsel tacizdir, ya da
cinsel tacize ortam hazırlayan eylemlerdir.
Kur’ân-ı

Kerim

“teberrüc”

kavramını

kullanarak

bu

eylemleri

Teberrücden kaçınmanın erdemli kadınların vasfı olduğunu
bildirir. Sevgili Peygamberimiz de “erkekler için cazibe odağı olmak
amacıyla hoş kokular sürünen” kadınlarla ilgili olarak şöyle buyurur:
yasaklar.4

“Herhangi bir kadın kokulanır, sonra da kokusunu alarak kendisine
alaka duymaları için bir topluluğun içine girerse o kadın zina (cı
gibi haram)
işlemiştir.
Şüphesiz (harama
bakan)
her
göz
de
zinacıdır”5
4)

İstatistiklerle de doğrulanan verilere göre
ve
yalnızca
kalınan
ortamlarda
beraberce
hakikattir.

cinsel tacizlerin,
gerçekleştirildiği

Aralarında evlilik bağı bulunmayan ergenlik çağına ermiş erkeklerle
kadınların gözlerden ırak mekânlarda buluşmaları, böylesi ortamlarda
iş ve eğitim faaliyetleri sürdürmeleri cinsel taciz sebebidir. Bu
sebebin Peygamberimizin diliyle yasaklanması, İslâmın cinsel tacizi
yasaklamakla yetinmediği, vesilelerini de haram kıldığı
yalnızca
gerçeğini vurgulamaktadır.
Salat ve selam üzerine olsun peygamberimiz şöyle emir buyururlar:
“Hiçbir erkek yabancı bir kadınla
üçüncüleri ancak şeytan olur.”6

baş

başa

kalmasın.

Kalırsa

5)

Güzel veya çirkin, genç veya ihtiyar eş dışındaki erkeklere ve
cinsel
haz
amacıyla
dokunmak
da
cinsel
tacizdir.
kadınlara
Peygamberimizin diliyle “elin zinası” dır, kaçınılması gereken bir
eylem, kapatılması gereken bir yoldur.7

6)

İslâm’ın şiddetli bir dille yasakladığı alkollü içkilerin ve
uyuşturucu maddelerin kullanımının cinsel taciz nedeni olduğu da açık
bir gerçektir.

7)

Yüce dinimizin cinsel tacizi yasaklayıcı en
özellikle kadınlarımıza yönelik örtünme emridir.

önemli

buyruğu

ise

Eller
ve
yüz
dışındaki
vücut
organlarının
yabancılara
karşı
örtülmesini âmir olan Ahzab süresinin 59. âyetinde, tesettür emrinin
sebebi cinsel tacizden korunma olarak şöylece açıklanmaktadır:

“...(Kadınların dış elbiselerine bürünmeleri) onların (onurlu ve
saygın kişiler olarak) tanınmalarına ve (cinsel taciz yoluyla) manevi
işkenceye uğratılmamalarına daha uygundur...”

Bilimsel araştırmaların göğüs, karın,bacak gibi erotik bölgelerin
açığa vurulmasıyla cinsel taciz olayları arasındaki doğru orantıyı
açıklayarak Kur’ânı doğruladığını da burada vurgulamak isteriz.
Hiç bir gerekçe cinsel tacizi meşrûlaştıramaz

Erkekler yanı sıra kadınların da neden olabildiği cinsel taciz İslâm’a
göre de insanlık onuru ve saygınlığına saldırıdır, manevi işkencedir.
Cezalandırılması gerekli suçtur.
İmanımızı pekiştirerek ve hutbemizde açıklamaya çalıştığımız İslâmî
görevleri yaşama bilincini yaygınlaştırarak cinsel tacize karşı tavır
almalıyız.

Hiçbir gerekçenin cinsel tacizi meşrulaştıramayacağı, onu haram ve suç
olmaktan çıkaramayacağını bilmeliyiz. Tövbe edilip tazminat veya af
dileme yoluyla hak helalliği alınmadıkça cinsel tacizin kul hakkı olarak
âhiretimize zarar verip azaba uğratabileceği gerçeğini de unutmamalıyız.
Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:
“Müminler arasında cinsel nitelikli çirkinliklerin yayılmasına onay
verenlere dünyada da âhirette de acı verici bir azap vardır. Allah bilir
ama siz bilmezsiniz.”8

Gürültü Kirliliği de Bir Zulümdür

Yüce Peygamberimiz tarafından “sözleri ve işlerinden zarar görülmeyecek
kişi” olarak tanımlanan Müslümanın özellikle çevresine zarar verici
gerekir. Zira
zarar
verici
olmaktan
sakınmak,
olmaktan kaçınması
insanlığa yapılabilecek ilk hayırdır.

İslâmî bilgi ve bilinçten yoksunluğun neden olduğu rûhi kirlilik bizi
için zarar verici olmaktan korunmak
zararlarla içli-dışlı kıldığı
şeklindeki hayırlardan bile yoksun kalabiliyoruz.
Gürültü kirliliği
de
verdiğimiz,
fakat
önemsemediğimiz
zararlar
arasındadır. Bu tür zararlar İslâmî kişiliğimizi zaafa uğratabileceği
gibi, âhiret hayatımızı da azaplandırabilir.

Bilim adamlarımızın açıklamasına göre; standartları aşan gürültü, başta
kayıpları
olmak
üzere
streslere,
yüksek
tansiyona,
uyku
işitme
ve baş
ağrısına sebep
olmaktadır.
Ancak zararları
bozukluklarına
bildirilen gürültü, maddi gürültüdür. Bilimsel çalışmalara gereğince konu
edilemediği için zararları anlaşılamayan ve âhiret sorumluluğundan gaflet
olunan asıl gürültü, hiç şüphesiz manevi gürültüdür.

Günlerce kamuoyunu meşgul eden bunaltıcı medyasal haberler, karamsarlık
doğuran siyasî tartışmalar, bayram ve sportif başarı kutlamalarında
vurgunları
görülen taşkınlıklar, İslâmî gelişmeleri boğmak ve büyük
etmek
için
tezgâhlanan
irtica
patentli
oyunlar,
manevi
kamufle
gürültülere verebileceğimiz örneklerdir. Zararlıları ölçüsünde günahkâr
kılan bu manevi gürültüler gibi, hutbemizde konu edineceğimiz maddi
gürültüler de günahkâr kılıcıdır.
Gürültü kaynağı olarak insanlar, araçlar ve enstrumanlar
Maddi veya fiziksel
sesinden veya insanın
seslerden oluşmaktadır.

olarak vasıflandırabileceğimiz gürültü,
kullandığı araçlar
ve enstrümanlardan

insan
çıkan

a) İnsan sesinden kaynaklanan gürültüler; yüksek sesli konuşma, öfkeye
münakaşa-sövüşme,
kahkaha-feryad
ve
musiki
olarak
dayalı
özetlenebilir.
İnsanı yaratan Allah, İslâm’ı din olarak vaz ettiği için, insanla
örtüşen İslâm’da diğer bütün zararlar gibi değinilen gürültü türünden
zararlılar da yasaklar-haramlar arasına alınmıştır.
1-

Kur’ân-ı Kerim’de verilen “...sesini alçalt...” emrinin gereği
olarak bütün insanlarla alçak sesle konuşmakla emrolunduk1 Yaşlı

insanlar, bilim adamları ve âdil yöneticiler gibi erdemli insanlarla

konuşurken sesimizi alçaltmakla ise özellikle öğütlendik.2 İradi,
fakat zalimi protesto gibi bir gerekçeye dayalı olmaksızın sesini
yükseltenlerin Kur’ân-ı Kerim’de gereksiz anıran eşeğe benzetilmiş
olması, yüksek sesle konuşmanın çirkinliğini sergilemektedir.

Peygamber huzurunda seslerin yükseltilmemesi kuralını öğreten Hucurat
Sûresi’nin ikinci âyetinin indirilişinden sonra, günahkâr olurum
korkusuyla Hz. Peygamber’in (s.a.) sohbet meclisine gelmeyen davudî
sesli sahabi Sabit b. Kays’a, Sevgili Peygamberimiz, “Sen sesini
için günahkâr
olacak
kişilerden
değilsin”
kasıtla yükselttiği
buyurmuşlardır. Bu buyruk, sesi tonlu insanları bir ölçüde mazur
kılsa bile, alçak sesle konuşma İslâmî bir görgü kuralıdır.3
Bu sebeple yüksek sesle konuşarak insanları tedirgin etmemeli, zarar
verici olmamalıyız.
2-

Sesin bağırma ve sövüşme gibi çok daha çirkin ve gürültülü bir
şekilde kullanılmasına neden olan öfke, Peygamberimiz tarafından
“şeytan kaynaklı” bir tavır olarak vasfedilmiştir.4

- Salât ve selâm üzerine olsun- O, kendisinden öğüt isteyen
sahabilerine, “Aman öfkelenme; öfkelendirecek söz ve eylemlerden
sakın.” buyururken; Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de, öfkelerin yutulmasını
Cennetliklerin ahlâkı arasında açıklamıştır.5
Öfkeden sakınmamız gerektiği gibi, neden olabileceği bağrışmalı
tartışmalardan ve sövüşmelerden de özellikle kaçınmamız gerekir.
Şanlı Peygamberimiz, şöyle buyururlar:

“Mümin kardeşinle münakaşa etme. Aşırı şakalarda bulunma.
getirmeyeceğin ve getiremeyeceğin vaatlerde bulunma.”

Yerine

“Müslümana sövmek büyük günahtır.”
“Verilen
karşılıklar
günahkârdır.”

söyleneni

aşmadıkça,

sövüşmeyi

başlatan

Sevgili Peygamberimiz, verdiği ilgili öğütleri tutarak gürültü
kirliliğine sebebiyet vermeyecekleri de şöylece müjdelemiştir.
“Haklı
olduğu
halde
kavgadan-gürültüden
ortasında yer edineceklerine kefilim.”6

kaçınanların

Cennet’in

* * *
3- Tebessüm İslâm ahlâkındandır. Güleç yüzlü olmayı Cennet’e götürücü
amel olarak öğütleyen Peygamberimiz, güleç yüzlülüğüyle de fiilen
örnek olmuştur.
O,
hasta
sahabilerini
ziyaretlerinde,
amcası
Hz.
Hamza’nın
şehadetinde ve oğlu İbrahim’in vefatında üzüntülerini açığa vurarak,
akıtmış;
elemin
ve
ağlamanın
tabiiliğini
de
gözyaşlarını
örneklendirmiştir. Ama O, gürültü kirliliğinin de nedeni olan
kahkahayı ve feryadı onaylamamıştır.

Bir mübarek hadislerinde, “Çok gülmekten sakının. Zira çokça gülmek
Yüzün
nurunu
giderir.”7
buyururken,
diğer
kalbi katılaştırır.
hadislerinde güldürüye sebep olunmasını kınamış; ölülerin ardından
ilâhî kadere başkaldırırcasına
feryad edilmesini de cahiliyyet
uygulaması olarak değerlendirip yasaklamıştır.8
4- Uyumlu insan ve enstrüman seslerini içeren musiki; özellikle de
alkol ve cinsellikten, İslâm ilâhîyatı ve ahlâkına aykırı güftelerden

arındırılmış musiki mübahdır, meşrudur.9 Bayram ve düğün günleri gibi
özel zamanlarda ise öğütlenmiştir. Ancak musikinin sağduyulu insanlar
tarafından çirkin bulunacak ve rahatsızlık duyulacak şekilde icrası,
alkol kokulu, şehvet figürlü, gürültülü tepinmelere aracı kılınması
hiç şüphesiz haramdır. Zira zarar vericilik genel haramlık illetidir.
Konumuz gereği dikkatlerimizi yoğunlaştıracağımız nokta, zarar verici
Gürültü
kirliliğine
sebep
oluyorsa, bir
gürültü kirliliğidir.
yerleşim merkezinde müteaddit camilerde hoparlörden ezan okunması,
yüksek sesle zikir ve duâlar yapılması da sakıncalıdır. Ezanın
evrensel ve de ibâdet nitelikli bir mesaj, zikir ve duânın da en
faziletli ameller olması, gürültü kirliliğini mazur kılmaz. Kaldı ki;
gizli-açık arası
orta bir sesin
Kur’ân okumada zikirve duâda
kullanılması Kur’ân’ın emridir.10

b) İnsan sesinden kaynaklanan gürültü kirliliği gibi, insan tarafından
gereksiz olarak standartları aşar biçimde kullanılan radyo, teyp,
müzikçalar, televizyon, korna, siren, motor ve iş makinaları sesleri
de gürültü kirliliği nedenidir. Bu tür zaruret sınırlarını aşan
gürültüleri, akıl yürütme yöntemi olan içtihad yoluyla haramlılıkla
vasıflandırabiliriz.
Zira
Kur’ân
ve
Nebevi
Sünnet’in
açıklık
getirmediği konularda akıl, hüküm koyucu başvuru kaynağımızdır.11
Gürültü kirliliği de la’nete uğratıcıdır
Yüce Peygamberimiz, zarar vericiliğinden güven duyulmayanlarımızı en
şerlilerimiz olarak tanımlarken, nedeni de şöylece gerekçelendirmiştir:
“Zarar veren veya aldatan kişi lanete uğramıştır.”12
Aman zarar verici olmaktan kaçınalım. Gürültü kirliliğinden ise özenle
kaçınalım. Gürültü kirliliği genelde insan haklarını, özelde konut ve iş
komşularımızın hukukunu çiğnemektir. Aktif hayırlar yapamıyorsak, bari
zararlardan kaçınarak hayırlanalım. Çünkü zarardan sakınmak da bir
hayırdır.13
Hutbemizi bir âyet mealiyle bitiriyorum:
“Kim (Allah huzuruna) bir iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on katı
Kim
de
bir
kötülükle
gelirse,
o
sadece
onun
misliyle
vardır.
cezalandırılır. Onlar (iyilik edenler de, fenalık yapanlar da) haksızlığa
verilmediği
gibi,
azapları
da
uğratılamazlar. (Sevapları eksik
14
artırılarak zulme uğratılmazlar).”

Sloganlarımızı İslâmîleştirmeliyiz

Gücümüz ölçüsünde insanları olgun aklın, Kur’ân ve Nebevî Sünnet’in
güzel bulduklarına yönlendirmekle mükellefiz. İlimle donanımlı aklın
ve
İslâm’ın
çatıştığı
uygulamalardan
da
sakındırmakla
çeliştiği
yükümlüyüz.
İslâm
literatüründe
emr-i
bilmaruf ve nehyi
anil-Münker
olarak
isimlendirilen bu görev çerçevesinde kalınmak şartıyla propaganda ve onun
özgün bir şekli olan yazılı-sözlü slogan da meşrudur.
Slogan bir düşünceyi yaymak ve bir eylemi desteklemek için
atılan kısa ve çarpıcı formül/sözdizisi olarak tanımlanmaktadır.1

ortaya

Maruf’u emir ve Münker’den sakındırmayı meşrulaştırıp görevleştiren
Kur’ân ve Sünnet buyrukları, sloganı meşrulaştıran ilâhî ölçüler olarak
değerlendirilebilirse de özel deliller de vardır. Biz onlardan sloganı
öğretip uygulatan bir peygamberî sünneti sunmakla yetineceğiz.
Uhud harbinde putperest Mekke’lilerin kumandanı Ebu Süfyan harbin
lehlerine gelişmeye başlaması üzerine Müslümanlara yönelik bir hitabede
bulunarak şöyle der:
“Bu günkü galibiyetimiz Bedir günündeki mağlubiyetimizin intikamıdır.
çok defa birbirini
izler. Siz
Harplerde galibiyet ve mağlubiyet
ölülerinizde işkence izleri bulacaksınız. Ancak iyi bilmenizi isterim ki
ben işkence edilmesini emretmedim. Ne var ki yasaklamadım da.”

Ebu Süfyan daha sonra inançlarını sembolize eden büyük putları Hübel
lehine slogan atar; “Yücelsin Hübel, yücelsin Hübel!”
Onun bu şekilde
slogan
sahâbilerine buyurur:

atması

üzerine

Allah’ın

Resulü

mücahid

- Ona karşılık vermeyecek misiniz?
- Ne söyleyelim Ya Resûlullah!
- Allah daha yüce ve daha büyüktür elbet, deyiniz.
Sahabiler bu şekilde karşılık verince Ebu Süfyan bir slogan daha atar:
“Putumuz Uzza bizim yardımcımızdır. Sizin ise Uzza’nız yoktur.”
Hz. Peygamber yine buyurur:
- Ona karşılık vermeyecek misiniz?
- Ne söyleyelim Ya Resûlullah?
- Allah bizim mevlâmız/yardımcımızdır. Sizin ise mevlanız/yardımcınız
yoktur” deyiniz.2

Sloganla ilgili ahlâkî ölçüler
Özel meşruiyet delillerinden birini sunduğumuz sloganla ilgili gerekli
bilgileri şöylece özetleyebiliriz:

1) Sürekli tekrarlanışı muhataplarını rasyonel düşünce ve oto kontrol
sınırlarını aşmaya yönlendirebileceği için sloganın içeriği ve amacı
bilimsel aklın ve Hak dinimizin onayladığı bir doğru olmalıdır.
kelimelerin
etkili,
yumuşak
ve
güzel
olması
da
Seçilecek
3
Kur’ân’ımızın öğüdüdür.

Sözlü veya yazılı slogan “... Allah’ın laneti zalimleredir...”4
şeklinde bir Kur’ân âyeti veya âyetin bir bölümü olabilir. Şanlı
Peygamberimizin Muhammed Sûresi’nin 11. âyetinden ilham alarak “Allah
bizim mevlamız/yardımcımızdır. Sizim mevlanız/yardımcınız yoktur”
biçiminde ifadelendirdiği slogan örneğinde olduğu gibi Kur’ân’dan
mülhem bir cümle de olabilir.

2)

Hakikatleri sloganlaştırarak söyleme doğrudan bir yöntem olarak
Buna Ezan,
Kelime-i Tevhid, Telbiye ve inanç
kullanılabilir.
esaslarımızı özetleyen Amentü dizisini örnek olarak gösterebiliriz.
slogan
atmanın
gerektiğinde
mukabil
bir
metod
olarak
Ancak
uygulanması yukarıda misallendirildiği üzere izlenebilir nebevî bir
yoldur.

3) Sloganlar, çerçevesi Kur’ân ve Peygamberî Sünnetle çizilmiş cenaze
ve
Cami
giriş
ve
çıkışları
gibi
alanlara
merasimleri
sarkıtılmamalıdır.

Sözü edilen alanlarda toplu ve sesli tekbir şeklinde veya örneğin
“şehitler ölmez” tarzında atılan sloganlar bile -doğrusunu Allah
bilir- bidatleştirilmiş sloganlardır. Her bidat gibi bu tür bidatler
de terkedilmelidir.

4) Sloganlar ilkeleri öne çıkarmalı, konumları ne olursa olsun asla ve
kat’a şahısların yüzlerine karşı övgü niteliğinde olmamalıdır.
Ahlâkî ölçülerimize aykırı sloganlar haramdır

Çeşitli
siyasî
ve
kültürel
etkinlikler
de
duyup
izlediğimiz,
“ülke seninle gurur duyuyor”, “en
“...izindeyiz”, “mücahit filancı”,
büyük başkan falancı” gibi insanların yüzlerine karşı atılan övücü
sloganlar İslâm ahlâkıyla bağdaştırılamayacak haram eylemlerdir. Çünkü
Kur’ân ve Sünnet yüze karşı övgüyü kesinlikle yasaklamaktadır.
Yüce Mevlâmız Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurur:

“... Özbenliklerinizi/birbirinizi övgülerle temize çıkarmayın. Allah,
razı olduğu çizgiyi izleyenleri en iyi bilendir.”6
Sevgili Peygamberimiz ilk Mü’minleri olan sahabilerini bu Kur’ânî ahlâk
doğrultusunda terbiye etmiştir. O, bir sahâbiyi diğerinin yüzüne karşı
överken işitince şöyle buyurmuştur:

- Yazıklar olsun sana. Yüzüne karşı övmekle arkadaşının boynunu vurdun;
onun manevi hayatına kıydın.
- Salat ve selam üzerine olsun.- O daha sonra çevresindeki sahabileri
de şöylece uyarmıştır:
- Sizden biriniz bir dostunu; arkadaşını övmek lüzumunu duyuyorsa “Ben
onun şöyle şöyle faziletleri olduğunu ümit ediyorum” desin. Hiçbir
kimseyi Allah’a karşı temize çıkarmasın.7
Çıkar amaçlı dalkavukluğa yönlendirebilecek, yanıltıcı ve zarar verici
duyulmasına
sebep
olabilecek
ve
de
övülenlerin
büyüklük
güvenin
kompleksine kapılarak toplumun başına bela olması ve de azaba uğramasına
neden olabilecek bu yüze karşı övme fiili Peygamberimiz tarafından
öylesine yasaklanmıştır ki, Halife Hz. Osman’ ı yüzüne karşı öven kişinin
şöylece
üzerine toprak saçan sahabî Mikdad b. Esved, bu davranışını
gerekçelendirmiştir:
Hz. Peygamber yüze karşı öven kişilerle
toprak saçmamızı emir buyurmuştur.8

karşılaştığımızda

yüzlerine

Olumsuz sonuçlara sebebiyet verebileceği için Peygamberimiz “hayırlar
saçan erdemli kadın” anlamına gelen Berre isminin kullanılmasını bile
yasaklamıştır.9
Açıklanan ahlâkî nitelikli ilâhî kurallar hayatımızı aydınlatırken
bizlerin şahıs olarak veya birliktelik içinde ve koro halinde üstelik de
cihad aşkıyla yüze karşı övücü sloganlar atmamız ne azim bir hatadır.

Örneğin Şura’ya yönelmez, demokratik teamülleri benimsemez ben merkezli
siyasîleri, kurtarıcılar olarak üzerimizde asalaklaştıran ve gereksiz
karşıt öfkelere neden olan hiç şüphesiz bu tür hatalar günahlardır.
Sevgili Peygamberimiz, cünüplük halini pislikle tavsif eden Ebu
tepki
Hureyre’nin hayreti mucib bu görüşüne “Sübhanellah” diyerek
vermiştir. Muaz b. Cebel’in, karşılaştığı problemleri sırasıyla Kurân’a,
peygamberi uygulamaya ve de kendi görüşüne göre çözümleyeceği şeklindeki
açıklamasını da beğenisini yansıtmak amacıyla Allah’a hamd ederek
Değişik
vesilelerle
tekbir
getirme ise
Kurânî bir
karşılamıştır.
10
tavsiyedir.
Bizler de insanlardan sadır olan söz, davranış ve işlere yönelik
tesbih,
hamd
ve
tekbir
gibi
kulca
sloganlarla
beğenilerimizi
açıklayabiliriz. Sevgilerimizi ve saygılarımızı yüze karşı yapacağımız
ve
gıyaben
dile
getireceğimiz
hüsnü
zannlarımızla
duâlarla
gösterebiliriz.
* * *
Açıklamaya çalıştığımız çerçeve içinde yazılı sloganlar çıkarmak, sözlü
meşrudur.
Kullanılabilecek
bir
yöntemdir.
Ancak onu
slogan atmak
özellikle sporcuları, sanat adamlarını, düşünce ve siyaset ricalini,
sivil ve askerî bürokratları hatta hocaları ve tarikat şeyhlerini övme
aracı olarak kullanmamalıyız.

Bu tür kullanımlar haramdır ve haramlarda yarar yoktur. Yasaklı
sloganları atanlarda da, kendileri için yüceltici sloganlar atılmasına
doğrudan veya dolaylı olarak onay verenlerde de hayır yoktur.
Hutbemizi, Hakka çağrı ve batıllardan sakındırma amacıyla doğrudan veya
âyet meallerinden bir demet
içerik olarak sloganlaştırabileceğimiz
sunarak bitiriyorum:
“Dinde zorlama yoktur...”
“Ey Mü’minler! Topluca barışa yönelin...”
“...
Haklar
ve
özgürlükleri
çiğneyenler
devrileceklerini yakında bileceklerdir.”11

nasıl

bir

inkılabla

Dinde Aşırılıktan Sakınınız

Bütün
yüceliklerle
vasıflı olan
Rabbimiz
ayrıcalıklı
değerlerle
donatarak yarattığı insanlara pek merhametlidir. Bu sebeple onları güzel
ameller yaparak zatına ibâdetle yükümlü kılarken, yapamayacakları emirler
vermemiş, uygulayamayacakları yasaklar koymamıştır. Sözün özü onlar için
dinde zorluğu değil, kolaylığı dilemiştir.1
Kolaylık dilendiği içindir ki ölümcül baskılar ve gerçekleştirilebilir
tehditler altında yasaklar düşürülmüştür, hastalık halinde yüklenilen
yolculuk
gibi
olağan
dışı
durumlarda
ise
görevler ertelenmiştir,
emirlerin gereği vazife olmaktan çıkarılmış veya sonraya bırakılmıştır.

Müminler için kolaylığı yöntemleştirme yolunda konulmuş genel bir
prensip de “dinde aşırılık” yasağıdır. Kurân ve Nebevî sünnet dilinde “
Ğulüv Fid-din” denilen aşırılık inançtan ibadetlere ve sosyal hayatın
gerektirdiği atılımlara kadar açılım gösterebilecek çok yönlü ve kapsamlı
bir yasaktır.
Kurâni ve Nebevi örneklerinden hareketle bu yasağı daha dindar olmak
amacıyla dinin koyduğu sınırları aşmak olarak tanımlayabiliriz. Aşırılığa
ruhsatları
dışlamak,
bazan
da
emrolunmadıklarımızı
veya
bazan
öğütlenmediklerimizi görevleştirerek yapmak gibi yollarla düşülebilir.
Dinde aşırılığı yasaklayıcı Kur’ânî örnek

Kur’ân-ı Kerim, dinde aşırılığı, bir insan peygamber olan Hz İsa’ya,
övgüde aşırılığa düşülerek Allah’ın oğlu olarak inanılması örneği ile
açıklamış ve bu anlamdaki aşırılık şöylece yasaklanmıştır:
“Ey İncil’in izleyicileri! Dininizde aşırı gidip sınırları aşmayın ve
Allah hakkında yalnızca hakikatı söyleyin.Meryem oğlu İsa sadece Allah’ın
üçlüdür,
demeyin.Kendi
iyiliğiniz
için
(bu
elçisidir....Allah
2
iddialardan) vazgeçin.Allah tek bir ilahtır...”
Kur’ânın Hz İsa’yı ilahlaştırma ile misallendirdiği dindeki aşırılığı
Hz
Peygamber
söylemleri
ve
uygulamalarıyla
değişik
şekillerde
açıklamıştır. Sevgili Peygamberimiz dini görevlerimizi çizilen sınırlar
içinde kalarak uygulamamızı, yaşamı zorlaştıracak, sağlığı bozacak,
gerektirecek,
cana
mal
olacak
aşırılıklardan
kaçınmamızı
israfı
öğütlemiştir.Haber aldığı veya tanık olduğu aşırılıkları ise derin bir
öfke ile kınayıp yasaklamıştır. Oysa ki öfke onun hayatında çok nadir
görülen bir haldir.
Aşırılığı yasaklayıcı bazı sözlü ve fiili sünnetle konumuzu açalım.

Dinde aşırılığı yasaklayıcı hebevî örnekler
Hz. Peygamber’in hayatını yakından izleyen Hz Enes’in anlatımına göre
sahabilerden üç kişilik bir topluluk ibadetlerini azımsarlar, daha fazla
ibadet etmeleri luzumuna kendilerini inandırırlar. İçlerinden biri “ Ben
bütün geceler namaz kılacağım“ Diğeri “Ben ara vermeksizin her gün oruç
üçüncüsü
de
“Kadınlardan
İlişkimi
kesecek,
asla
da
tutacağım“
evlenmeyeceğim “ der ve böylece aldıkları kararları dile getirirler.
Bu durumlarını öğrenince Sevgili Peygamberimiz onları çağırır ve yerici
bir üslupla şöylece uyarır:

-Siz mi böyle ölçüsüz laflar ediyorsunuz. Bakınız Allah’a yemin ederek
söylüyorum, ben sizin Allah’tan saygı duyarak en çok korkanınızım, O’nun
emirleri ve yasaklarına en ziyade bağlı olanınızım. Böyle olmakla beraber
ben bazı günler oruç tutuyor, bazı günler tutmuyorum. Gecelerin bir
kısmında namaz kılıp ibadet ediyor, bir kısmında uyuyarak dinleniyorum.
Kadınlarla evleniyor; evliliğin gerektirdiklerini de uyguluyorum. (Ben bu
şekilde yaşarken bu aşırılık da ne oluyor.) Benim yaşayışımdan sapanlar,
beni izleyenlerden değildir.3
Namazı, orucu ve eşle cinsel ilişkisizliği dinin koyduğu sınırları
aşarak sürekli hale getirmeyi dinde aşırılık olarak değerlendiren
Peygamberimiz, hacda “şeytan sembolleri olan mekânları” büyükçe taşlarla
taşlamayı da dinde aşırılık olarak görmüştür.

O, Veda Haclarında bu görevi fiske taşları benzeri çakıl taşlarıyla
yapmış ve “İşte böylesine küçük taşlar atınız” buyurarak büyük taşlar ve
değişik maddeler atılmasını dinde aşırılık olarak nitelemiş ve şöylece
uyarıda bulunmuştur:
-Ey insanlar! Dinde aşırı gitmeyin. Zira sizden önceki (bazı topluluk)
ları dinde aşırılık yıkıma uğratmıştır.4

Hz.Peygamber ölülerin kefelenmesinde gereğinden fazla bez kullanımı da
dinde aşırılık olarak vasıflandırmıştır.5

-Salat ve selam üzerine olsun- O, adadığı için güneş altında, ayakta ve
suskun bir şekilde oruç tuttuğuna şahit olduğu kişi ile ilgili olarak da
şöyle buyurmuştur:

-(Allah, bu adamın nefsini böylesine cezalandırmasına muhtaç değildir.)
Söyleyiniz ona, gölgeye çekilsin, otursun ve de konuşsun, orucunu da
tamamlasın.6
Verilen Nebevi örneklerden hareketle dindeki aşırılığın ibadetlere özgü
olduğu sanılmasın. Dinimizin sınırlar çizdiği tüm alanlar aşırılığa konu
olabilir. Sunacağımız olay bunun kanıtıdır.
Bir yolculuk sırasında taşla başından yaralanan bir sahabi, gusül
alması
gerektiğinde
hastalığının
artabileceği
endişesiyle
abdesti
teyemmümle yetinmek istemiş fakat danıştığı arkadaşlarının yıkanması
da ölmüştü.
gerektiğini söylemeleri üzerine yıkanmış, bir süre sonra
Durumu Peygamberimize arzettiklerinde, aşırılığı yansıtan görüşleriyle

arkadaşlarının ölümüne
şöyle buyurmuştur:

sebebiyet

veren

kişiler

hakkında

Peygamberimiz

-Canı çıkasıcalar, adamı öldürdüler...7
Açıklamaya çalıştığımız dinde aşırılık aşağıda verilecek örneklerde
olumsuz yönlerde
görüleceği üzere giderek yaygınlaşmakta, hayatımızı
etkilediği gibi İslâm’ın evrenselliğine gölge düşürmekte; kabulüne de
engel teşkil etmektedir.
Dinde aşırılıklarımıza örnekler

1- Bağlı olduğumuz fıkhî mezhebin içtihadî görüşlerini Kurân ve Sünnet
buyruğu gibi kesin kurallar olarak algılamak,
2-

Çarşafı-peçeyi
getirmek,

kadın

tesettürünün

biricik

şekli

olarak

dile

3- Bilgili ve amelli de olsa bazı insanları örneğin tarikat şeyhlerini
yanılmaz, duâsı red olunmaz cennetlikler olarak bilmek,
4- İslâm’la çatışan laik yasalara dinen uymak mecburiyetinde olduğumuza
inanmak,
5- Kabirlerden yardım ve ilham dilenmek,
6-

Deprem
gibi
felaketleri
Kurân
ve sünnet
diliyle
açıklanan
sebeplerden yalnızca biriyle ve de kati bir dille irtibatlandırmak,

7- Kadınların toplumsal hayatın hiçbir kesiminde görev alamayacaklarını
dinimizin görüşüymüş gibi savunmak,
8- Allah’a daha yakın olunacağı görüşüyle bekarlığı sürdürmek, cinsel
hayattan çekilmek,

9- Ne derece doğru olursa olsun, hata ihtimalli siyasî faaliyetleri
dini eylemler gibi değerlendirmek,
10- Bazı büyük günahların açıktan işlenir olmasını kâfirlik sebebi veya
lanetleme nedeni olarak görmek,
11- Tedaviden kaçınmak

Misallerimizi daha da çoğaltabiliriz.
Din Allah’ın ve Peygamberinin bildirdikleridir
Din, Allah’ın ve peygamberinin bildirdikleri ve yaşanılmasını
buyurduklarıdır. Biz emrolunduğumuz gibi yaşamakla mükellefiz.

emir

Yüce Dinimizin yükümlü kılındığımız emirleri ve yasaklarını gereğince
uygulamak bazı cahiller ve sorumsuzların sandığı gibi dinde aşırılık
değildir.

Aşırılık, görevlerimizi yapmakta değil, emrolunmadıklarımızı dinin
gereğidir inancıyla veya daha fazla sevap kazanılacağı ümidiyle yapmaya
kalkışmaktır, ilâhî ruhsatları dışlayarak yaşamı karartmaktır.
Çok iyi bilinmelidir ki dinde aşırılık zorlaştırır, uyumsuzlaştırır,
şekilperestleştirir, usandırır, çekilmezleştirir. Dini değil kafayı ve

örfü egemenleştirir. Sonuç ise Peygamberimizin işaret buyurdukları gibi
hüsran içi hüsrandır.8
Hutbemizi yapmamız gerekeni öğreten ve Cennetleri müjdeleyen âyetlerle
bitiriyorum:
“Rabbimiz Allah’dır, diyen ve çizilen sınırlar içinde dosdoğru bir
hayat sürenler ne bir korkuya ne de bir üzüntüye kapılırlar. Onlar
yaptıklarının karşılığı olarak Cennet’e girecekler
ve ebedîyen orada
kalacaklardır.9

Yahûdileşme Zaafımız

İnsanlık tarihinin bilinmesi gereken özünü özet açıklamalarla sunan
Kur’ân-ı Kerim’de bu özün yansıtıldığı büyük topluluklardan biri de
İsrailoğullarıdır.
İsrailoğulları, Allah’ın yücelttiği muhteşem bir topluluktu. Kur’ân bu
tarihi gerçeği Hz. Musa’nın dilinden şöylece özetlemektedir:

“Musa halkına şöyle demişti: Ey kavmim! Allah’ın size bahşettiği
nimetleri hatırlayın; O, aranızdan peygamberler çıkardı, sizi melikler
yaptı, kendi kendinizin efendisi kıldı, dünyada başka hiç bir (topluluğa)
vermediği nimetleri size verdi.”1
İsrailoğulları,
Allah’ın
lutfettiği
ihtişamlarını
koruyamamışlar,
inkârları, isyanları ve ifsadları sebebiyle ilâhî lanet ve gazaba, zillet
ve meskenete mahkûm edilmişlerdir. Tarihi verilerin doğruladığı ilgili
Kur’ânî duyuruları
açıklayıcı ifadelerle verirsek; onlar,
Allah’ın
yardımından yoksun bırakılmışlar, inanç ve ahlâk çöküntüsüne uğramışlar,
parçalanmışlar, esarete düşmüşler, yoksulluk ve zillet içinde sürünmüşler
ve âhiret azabına da müstahak olmuşlardır.
Kur’ân-ı Kerim; ilâhî zillet ve azaba uğratan kötü amellerini dile
getirirken, İsrailoğulları’nı genelde Yahûdiler olarak anmaktadır2 Bu
sebeple Yahûdileşmeyi İsrailoğulları’ndan bağımsız olarak, ilâhî zillet
ve azaba götüren ve götürecek olan lânetli işler anlamına kullanabiliriz.
Gerçeği
ifade
etmek
gerekirse,
İsrailoğulları’nı
Yahûdi’leştiren
da kuşatır olmuştur. Sonuçlarından
Allah’a
günahlar, Müslümanlar’ı
sığındığımız bu dehşet verici gerçeği, hutbemizde mukayeseli bir üslubla
sunmaya çalışacağız. Amacımız uyarı görevimizi yapmaktır.

• Kur’ân-ı Kerim’in Bakara Sûresi’nin 61. ve Âl-i İmran Sûresi’nin 21.
âyetleri İsrailoğullarının Allah’ın lanetine uğramalarının ana sebebi
olarak, Allah’ın âyetlerini yalanlamalarını, Allah’ın insanlar üzerindeki
hakimiyetini tanımamalarını, haksız yere peygamberlerini ve adâlete
çağıranları öldürmelerini göstermektedir.
Devrimiz İslâm ülkelerinde bu azim suç, Allah ve Peygamber hakimiyeti
dışlanarak ve beşerî rejimler, ilâhî yasaların üzerine çıkarılarak
işlenmektedir.

Kur’ân-ı Kerim, bu ana sebebi açıklamakla yetinmemekte, bu temel
sebeple irtibatlı diğer suçlarını da açıklamaktadır. Bu suçları şöylece
özetleyebiliriz.

•
Tevbe
Sûresi’nin
31.
âyetinde
Yahûdiler’in,
Allah’ın
helâl
kıldıklarını haram, haram kıldıklarını da helâl kılan, dinî ve gayr-i
dini önderlerine uyarak, onları ilâhlaştırdıklarını belirtmektedir.

Beşeri tanrılaşmanın özü olan bu büyük suç, İslâm ülkelerinde ilâhî
yasakları çiğneyen krallar ve dış güdümlü sözde halk temsilcileri
aracılığıyla irtikap edilmektedir.
• Bakara Sûresi’nin 54. âyetinde ve benzeri âyetlerde Yahûdiler’in,
kendi elleriyle yaptıkları buzağı putuna taptıkları ve bu putu Allah’a
ortak koştukları beyan edilmektedir.
Tarihi Yahûdiler’in işlediği bu suç, devrimiz İslâm ülkelerinde daha
şeklinde ve de nefisler,
bir geliştirilerek, itikadî putperestlik
hacerî
ve mâdenî
putlar
ilahlaştırılarak
icra
şehvetler, mallar,
edilmektedir.
• Nisâ Sûresi’nin 160 ve 161.
âyetlerinde Yahûdiler’in zillete
uğratılmasına sebep suçlar olarak; zulmetmeleri, men edildikleri faizi
haksız yollarla
almaları, insanları Allah’ın yolundan alıkoymaları ve
insanların mallarını yemeleri gösterilmektedir? Maide Sûresi’nin 41 ve
42. âyetlerinde ise aşırı yalancılıklarına ve doymaz bir şekilde haram
yiyiciliklerine işaret olunmaktadır.

Bu suçların İslâm ülkelerinde faiz kurumlarıyla, içki, kumar, ve fuhuş
işletmeciliğiyle, gayr-i âdil ücret sistemleriyle ve dini hayat üzerinde
oluşturulan vahşi baskılarla işlenegeldiği ise, bilinen gerçektir.

• İsrailoğulları’nın
bir suçları da, birbirlerini imânsızlıktan,
ahlâksızlıktan ve haksızlıklardan men etmemeleri, men ettiklerinden ise
kaçınmamaları,
üstelik
günahlar
ve
tecavüzler
üzerinde
bizzat
yardımlaşmalarıdır?

Maide Sûresi’nin 79. ve Bakara Sûresi’nin 85. âyetinde açıklanan bu
Yahudileştirici suçlar, İslâm ülkelerinde (Hakk’a çağırma ve batıllardan
görevine ilgisiz kalınarak,
temel
hak
ve hürriyetler
sakındırma)
irtica yaygaralarına destek
çiğnenirken sessiz durularak ve koparılan
çıkılarak işlenmektedir.

• Nisâ Sûresi’nin 46. âyetinde Allah’ın helâl ve haram hükümlerini
Bakara
Sûresi’nin
159.
âyetinde
ise
bazı
şerîat
değiştirmeleri,
insanlardan
gizlemeleri,
İsrâiloğullarının
lanete
hükümlerini
uğramalarına sebep suçları olarak açıklanmaktadır.

Yahudi bilginlerinin makamları ve çıkarlarını korumak için işlediği bu
gerçekleri gizleme ve zulme sessiz kalma şeklindeki azim suç, devrimiz
İslâm ülkelerinde bilginler, müftüler, vaizler ve profesör unvanlı
ilâhîyatçılar tarafından bolca işlendiği, cümlenin malumudur.

• İsrailoğulları’nın pek büyük bir isyanı da, talepleri üzerine farz
kılındığında, silahlı savaştan yüz çevirmeleri, korkaklığı özellik haline
getirmeleridir.3

Devrimiz Müslümanlar’ının cihad rûhundan yoksunluğunu, kişisel ve
toplumsal haklarını korumadaki duyarsızlıklarını, bu suçun yansıması
olarak değerlendirebiliriz.

İsrailoğulları’nın içki-zina türünden şehvetlere dalmak ve namazı
terketmek gibi biz Müslümanlar arasında da yaygınlaşan daha nice suçlargünahlar işledikleri, Kur’ân’ımızda açıklanmaktadır.4
Hz. Musa (as) ve Hz. Muhammed (sav) dönemi Yahûdilerini, Allah’ın
öfkesine ve zillete uğratan suçlar hiç şüphe yoktur ki, onların bütünü
tarafından işlenmiyordu.
Günümüz
İslâm
dünyasında
olduğu
çoğunluktaydı. Azınlıkta olan imânlılar
önlemeye yetmiyordu.

gibi
suçlular-günahkârlar
ve faziletliler de belaları

Açıkça görüldüğü üzere ibret alabilmemiz için Kur’ân-ı Kerim’de
Yahûdileşen İsrailoğulları üzerinde ısrarla durulmuş, onları lanete ve
zillete uğratan suçlar açıklanmıştır.
Kur’ân âyetleri ışığında açıklamaya çalıştığımız suçlar, yalnızca
İsrailoğulları’nın lanetlenmesine sebep olan suçlar değildir. Helâke
uğrayan her toplum, bu suçlar sebebiyle helâk olmuştur. Kıyâmet gününe
da bu suçlar
sebebiyle helâke
kadar azaba uğrayacak her toplum
uğrayacaktır.
Yahûdîleşen Müslümanların zillet’e ve azaba uğraması da kaçınılmazdır

Allah’ın kanunlarını çiğnemede, eşyayı
putlaştırmada, Allah’ın son
Peygamberi’nin hayat önderliğini dışlamada, faizcilik ve batıl yollarla
insanların mallarını yemede, Allah yolundan alıkoymada, şehvetlere dalıp
terketmede,
Allah’ın
yasalarını
gerçek
muhtevası
içinde
namazı
açıklamamada ve bâtıllardan sakındırmamada Yahûdileşen İsrailoğulları’nı
izleyen Müslümanların onların akıbetine uğramaları kaçınılmazdır.

Allah âdildir. Yeryüzünde azgınlaşan ve Allah ve ahlâk tanımazlığı
yaygınlaştıran her topluma azap kamçısını şaklatır. Zillet damgasını
vurur. Ne var ki azap kamçısı bazen harpler, bazen zelzeleler, bazen iç
bazen
alkol-eroin
ve aids felâketleri
şeklinde
bünye anarşileri,
indirilebilir.
İnançta, amelde ve ahlâkta Yahûdileşen Müslümanlar; Allah’ın yasalarına
sarılmadıkça, iç bünyelerindeki Yahûdiliği ıslah etmedikçe ve içlerindeki
zâlimleri durdurmadıkça dünyevî zilletlerinin devam edeceği şüphesizdir.

Kur’ân penceresinden bakıldığında Yahudileşmenin doğuracağı zilletlerin
ard arda gelmeye başladığı da bir gerçektir. Belalar şiddetlenmeden tövbe
etmeliyiz. İslâmı öğrenme ve öğretme, yaşama ve yaşatma çalışmalarımızı
artırmalıyız. Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:
“Hiç şüphesiz Allah tövbe edenlerin imânlarını pekiştirip, hayırlı
ameller yapanların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Çünkü Allah çok
bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir.”5

İslâm’ın Garibi Olmak Mutluluktur

Allah birdir, O’nun katında din de tekdir ve İslâm’dır. İslâm bütün
peygamberlerin ortak tebliğidir. İslâm’ın Kıyâmet Günü’ne kadar geçerli
kılınan son ve mütekamil şeklini tebliğ eden Hz. Muhammed (sav) dahil
bütün peygamberler çağrılarına tek başlarına başladılar.
İslâm bir dindi; aydınlatıcı bir inanç, dosdoğru bir yol, kapsamlı bir
düzen, kuşatıcı bir rahmet ve şifaydı. İlk tebliğ dönemlerinde insanların
büyük çoğunluğu onu böyle algılamadılar. Egemen güçlerin etkisiyle onu
gelenekselleşmiş inanç ve yaşam istikrarını bozucu, toplumun değer
yargılarını olumsuz yönde sarsıcı, siyasî ve ekonomik yapıyı tehdit edici
beşerî bir akım gibi gördüler. Peygamberleri ihtilalcilermiş gibi
değerlendirdiler.
Bu sebepledir ki Peygamberlerin İslâm’a çağrılarının ilk yıllarında
imandan yüz çevirenlerin sayıları inananlara nispetle pek çoktu. Sosyal
konumları da çok daha güçlüydü.

Büyük
çoğunluğu
oluşturan
bu
güçlü
ve
etkili
gruplar
inkârla
alaya
aldılar,
dışladılar, imanlarını
sosyal
hayata
yetinmediler,
taşıyanları işkenceye uğrattılar, nice nice cinayetler işlediler. Şehit
her bir peygamberin
edilen peygamberler bile oldu. Özetlersek İslâm
döneminde garib olarak başladı.
Kendi tebliğ dönemini de içine alan bu genel gerçeği Aziz Peygamberimiz
Hz. Muhammed (sav) şöyle açıkladılar:
“İslâm
garib
başladı.
Tebliğ
edildiği
ilk
garibleşecek. Onun gariblerine müjdeler olsun.”1

dönemlerdeki

gibi,

- Doğrusunu Allah bilir- Bu hadisleriyle peygamberimizin asıl amacı
yaşadıkları
coğrafyada
İslâm’ın
garibleşmesine
sebebiyet
müminleri
hususunda
uyarmak,
kendilerini
aşan
nedenlerle
vermemeleri
garibleştirildiğinde onun garibi olmaya yüreklendirmek ve gariblerin
ebedî mutluluğa ereceklerini müjdelemektir.
İslâm garib başladı

Değinildiği gibi İslâm garib başladı. Onun garibliği büyük çoğunluğun
kültürel, sosyal
ve ekonomik alanların ona
ona tavır almasıydı,
İnananlarının
toplum
düzenine
aykırı
bulunarak
kapatılmasıydı.
dışlanmasaydı, hakları ve özgürlüklerinin çiğnenerek baskılara ve bin bir
çeşit şiddete maruz bırakılmasaydı.

Yüce Mevlamızın insanlık için hayat düzeni kıldığı ve
inanılıp yaşanması için ilâhî imtihan aracı eylediği
başlaması bir kader sırrıydı ve tabiiydi. Tabiî olmayan
çoğunluğu oluşturduğu dönemlerde onun garib olmasıdır.
tabiî olanı ülkemiz gibi asırlar boyunca egemen olduğu
garibliğin çökmesidir.

hür iradelerle
İslâm’ın garib
ona inananların
Daha da gayr-ı
topraklarda ona

Gerçeği ifadelendirmek gerekirse İslâm garibdir. İlk dönemlerinden
olarak nitelendirebilecekler
de garibliğin
farklı olarak garibleri
gerektirdiği şuurdan ve atılımdan yoksundur.

Yasal düzenin, etkili ve yetkili güçlerin onu hayatı kuşatan bir din
onun garibliğidir.
olarak aslî mesajları içerisinde kavrayamamaları
Sosyal alanlar ve kurumların ona kapatılması ve vicdanlara mahkûm
güzelliği onun
edilmeye kalkışılması onun garibliğidir. Yüceliği ve
bütünlüğünde iken, bütün olarak arzulanması ve savunulmasının ağır cezayı
suç
haline
getirilmesi onun garibliğidir.
Hakları ve
içeren
taşıyan müminlerinin
özgürlüklerinin bilincine ererek onu yaşamlarına
uğratılması,
sürgünlere,
ihraçlara
ve cezalara
maruz
ayırımcılığa
bırakılması, sosyal haklarından mahrum edilmesi onun garibliğidir.

İslâm’ın aydınlığını inançlarında, erdemlerini hayatlarında, yüceltici
düsturlarını kurumlarında örneklendiremeyen duyarsız cahil müminlere
sahip olması onun garibliğidir. Onu yalnızca bir kültür olarak inceleyen
ilâhîyatçılarının, aşktan yoksun davetçilerinin ve onu kendilerine alan
açmak için sömüren bilinçsiz ve yüreksiz siyasîlerin bulunması da
İslâm’ın gurbetidir.
Aslında İslâm’ı garib kılan ana sebep ona inanmayanların ona karşı
değil,
ona
inananların
onu
yaşamamasıdır.
Çoğunluğu
çıkması
oluşturdukları halde inançlarını yaşamayan dünyaperest müminlerdir.
Bakınız bu gerçeği sevgili peygamberimiz nasıl açıklıyorlar:

“Yiyicilerin yemek çanağına üşüşmek için birbirlerini çağırdıkları gibi
dışınızdaki topluluklar da yakın bir gelecekte üzerinize çullanmak için
birbirlerine çağrıda bulunacaklar.”
Bir sahabinin “O dönemde biz sayıca az olduğumuz için mi bu belaya
uğrayacağız” diyerek sorması üzerine şanlı Peygamberimiz şu açıklamayı
yaptılar:
Hayır, bilakis o dönemde pek çok olacaksınız. Fakat (bilinçsizliğiniz,
dağınıklığınız,
ufuksuzluğunuz
sebebiyle)
sellerin
yüreksizliğiniz,
sürüklediği çer-çöp gibi olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalplerinden
sizinle ilgili korkuyu çıkaracak ve sizin yüreklerinize de vehni salacak.
Bir diğer sahabi vehnin ne olduğunu sorunca da şöyle buyurdular:
Vehin, dünya sevgisi, fiili çatışma korkusu ve ölüm nefreti (sebebiyle
oluşacak zaaf)dir.”2
İslâm, gurbetini giderecek müminleri beklemektedir

İslâm garibdir ve o ilk dönemlerde olduğu
gurbetini giderecek müminleri beklemektedir.

gibi

Şanlı Peygamberimizin
diliyle
tanımlanarak
olabilmek... O ne büyük bahtiyarlıktır.

müjdelenen

garibi

olacak

ve

gariblerden

- Salât ve selam üzerine olsun- O, bir hadislerinde
İslâm’ın
gariblerini inançları ve yaşantıları sebebiyle yurtlarından sürülenler,
toplumlarından dışlananlar olarak tarif buyururken bir diğer hadislerinde
de şöyle tanımlamaktadır:3
Garibler: insanların sapıklıklara düştükleri dönemlerde İslâmî çizgiyi
izleyerek hayırlara öncülük edenler, benim sünnetimin çarpıtıldığı ve
zamanlarda
öğretilerimi
ve
yöntemlerimi
diriltmeye
dışlandığı
çalışanlardır.4
* * *
Cihan Peygamberi Hz. Muhammed (sav)’in sünnetinin özü, onun sözlü ve
fiili açıklamaları ışığında din olarak yalnızca Kur’ân’a yönelmek, ilâhî
vahyin belirlemediği alanları insanlığın hür iradeli tasarruflarına
açmaktır. Sünnetini özetleyen hadislerinde O, şöyle buyurur:
“Şüphesiz Allah sınırlar çizdi, onları aşmayın. Yapılması gerekli
yükledi,
bu
vazifeleri
yapın.
Yasaklar
koydu,
bunları
vazifeler
çiğnemeyin. Unutmadı, ama size rahmet olması için pek çok alanı da
özgürlüklerinize açtı. Artık onları da sorup araştır(arak hayatınızı
zorlaştır) mayın.5
Emrolunduğumuz doğrultuda yaşamalıyız

İslâm’ın gurbetini yaşayacağı dönemlerde müminlerin Allah’a isyanla
hakları, hürriyetleri ve menfatleri arasında seçim yapmak durumunda
bırakılacakları Peygamberimiz tarafından açıklanmakta, İslâmî çizgide
sebatla fedakârlığın seçilmesi öğütlenmektedir.6

Öğütlendiğimiz istikamette
yaşamalıyız,
çağdaş zalimlerin
aleyhte
ve
baskılarından
yılmadan
hayatımızı
sürdürmeliyiz.
propagandaları
örneklendirdiği
çizgide
ve
gücümüz
ölçüsüne
ilmî
Peygmaberimizin
metotlar, öğütler ve medenî mücadele yöntemleriyle İslâm’a çağrı da
bulunmalıyız.
Hayat, dünyası ve âhiretiyle bir bütündür. Bu bütünlük zaviyesinden
bakıldığından imrenilecek ilkeli yaşantı da, nihai galebe de, ölüm ötesi
ebedî nimetler ve sınırsız güzellikler de İslâm’ın gariblerinindir. Ne
mutlu onlara.
Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:
“İmân
edip
de
emrolunup-öğütlendikleri
amelleri;
olgun
aklın
gerektirdiği evrensel doğruları yaşayanlara müjdeler olsun. Varılacak
güzel cennet yurtları da onlarındır.”7

İlişkilerimiz Bizi Adâletsizliğe Yöneltmemelidir

Kişinin kendi öz benliği ve başta ana-babası olmak üzere akrabası için
koruyucu-yüceltici atılımlar yapması, programı ve kadrolarını beğendiği
siyasî partiye oy vermesi, üyesi veya sempatizanı olduğu sivil kurumların
çalışmalarına katkı sağlaması, yararlandığı ilim ve sanat adamlarına
takdirlerini sunması gayet tabiidir. Zira kan, inanç, kültür ve fayda
bağlarıyla oluşturduğu çevresiyle kaynaşma ve yardımlaşması insanın fıtri
(yaratılış) eğilimleri arasındadır.

Fıtratın yanı sıra onunla örtüşen İslâm’ın da öğütlediği bu kaynaşmayardımlaşma, Mâide Sûresi’nin 2. âyetinde emrolunduğumuz üzere yalnızca
Hakk’a ve halka yönelik hayırlara münhasır olmalıdır. Allah’ı ve
yasalarını dışlamak, insan hakları ve hürriyetlerini çiğnemek, fert ve
toplum haklarını zimmete geçirmek başta olmak üzere günah vasıflı işlere
ve düşmanlık doğurucu eylemlere dönük olmamalıdır.
Konumuz açısından özetlersek; çevremizle ilişkilerimiz diğer insanlar
aleyhine adâletsizliğe neden olmamalı, bizi zulümlerin faili, ortağı,
aracısı, onaylayıcısı ve sempatizanı konumuna düşürmemelidir.
Nisâ Sûresi’nin 135. âyetinde şöyle buyurulur:

“Öz benliğiniz, ana-babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa ve
onlar zengin veya fakir de bulunsa, var gücünüzle ve bütün işlerinizde
sürekli olarak adâleti gerçekleştirin. (Allah için şâhitlik edin.) Allah
zengine de fakire de sizden daha yakındır. Arzunuza, eğilimlerinize
adâletten sapmayın. Eğer gerçekleri olduğu gibi dile
uyarak sakınha
getirmez, adâletten-şahitlikten büsbütün kaçarsanız (çok iyi bilin ki),
Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
Bu âyette, sonuçları öz benliğimiz, ana baba ve akrabamız aleyhine de
adâleti
gerçekleştirmemiz
emrolunmakta,
adâlete
yönelik
olsa
sürekli
kılınması
ve
yalnız
Allah
için
hayata
uygulamalarımızın
geçirilmesi gereği bildirilmektedir. Âdil girişimlerin neticelerinden
etkilenecek kişilerin zengin veya fakir olmasının bizi adâlet çizgisinden
saptırmaması gereği de emrolunmaktadır.
Düşmanlık bile adâletsizliğe düşürmemelidir

Değil ırk ve kan bağımız, çıkar amacımız ve ideolojik bağlantılarımız,
uğradığımız baskılar ve zulümler sebebiyle duyabileceğimz öfke ve kin
dahi bizleri adâletsizliğe sevketmemelidir. Maide Sûresi’nin ikinci
vicdan
ve
din
hürriyet
ihlallerinin
bizi
tecavüzlere
âyetinde,

yönlendirmemesi
buyrulmaktadır:

gereği

emrolunurken,

8.

âyetinde

ise

şöyle

“Bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz öfke ve kin sakın ha sizi
adâletsizliğe sürüklemesin. Adâletli olun, Yaradan’a kulluğunuza en uygun
olan tavır budur. Aman, Allah’ın yasalarına aykırılıktan korunun. Hiç
şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
Adâletin bir diğer adı olan İslâm Şerîati, bizleri maddî
ve
birliktelikler
sebebiyle
adâletsizliğe
yakınlıklar
sakındırırken, adâletsizliğe aracı olmayı da yasaklamıştır.

ve manevî
düşmekten

Kendilerinden
suçlu
bir
kadına
ceza
uygulanmasını
cahiliyet
mantıklarına sığdıramayan Kureyş’in, sevgili bir sahabi aracılığıyla
durdurulması
girişimleri
karşısında
Allah’ın elçisi
uygulamanın
adâlet
öfkesiyle yaptığı şu uyarı,
Peygamberimiz’in
adâletsizliğe aracılığın haramlığını belgelemektedir:
“Ey insanlar! Sizden önceki topluluklar, soylular çaldığında ceza
vermemeleri, sıradan insanlar çaldığında ceza yağdırmaları sebebiyle
çöküntüye uğradılar. Allah’a yemin ederek bildiriyorum: Muhammed’in kızı
Fatıma çalmış olsaydı, onun da elini keserdim.”1
Suçluyu koruyucu bilirkişi raporlarından beratını sağlayıcı savunmalara
ve liyakatsiz asalakları kamu kurumlarına yerleştirmeye kadar örnekleri
binlere iblağ edilebilecek gayrı meşru aracılıklar yanı sıra, İslâm
düşünce
ve
eylemplanında
onay
verilmesini de
adâletsizliğe
yasaklamıştır.
Adâletsizliğe onay verilemez
Sosyal hayatlarının sınırlılığı sebebiyle insanların büyük çoğunluğu
adâletsizliğin bilfiil faili ve de aracısı olmaktan çok onaylayıcısı
olarak erdemlerini yitirirler, günahkâr olurlar.
Böylece başkalarının dünyası için âhiretlerini mahvederler. Zalimlere
güleryüz göstermekten ayağa kalkmaya, alkış tutmaktan tasvipkâr yorumlar
yapmaya, oy vermekten medyasal destek çıkmaya, sessiz kalmaktan lehte
mitinglere katılmaya, olumlu rapor vermekten yargı kararı çıkarmaya,
sağlamaktan
aracılıklarına
başvurmaya
ve benzerlerine
kadar
çıkar
adâletsizliğe doğrudan veya dolaylı olarak onay verici nice davranışlar
sergilenmektedir.
Bunların
her
biri
de
benzerleri
zulmü
onaydır
ve
zalimlerle
bütünleşmektir ve cehenneme yoldur. Âdil olan ve adâlet yasası olarak
Kur’ân’ı gönderen Rabbimiz, Hûd Sûresi’nin 113. âyetinde bakınız bizleri
nasıl uyarmaktadır:
“Sakın ha, zalimlere meyl etmeyin. Yoksa size ateş dokunur...”
Bu âyette yasaklanan zalimlere meyli, Kur’ân bilginleri Kur’ân’dan
ilham alarak zalimlere sempati duymak, sevmek, onlara itâat etmek, işleri
ve sözlerine
razı
olmak,
onlardan güç
alarak
iş
yapmak
olarak
açıklamaktadırlar.2

* * *
Belirli ve sayılı kişileri etkileyen fertler
adâletsizlikten çok, yönetimlerden kaynaklanan ve
kılan adâletsizlikler daha bir önem arz etmektedir.

arası ilişkilerdeki
milyonları müteessir

Bu sebeple Yüce Peygamberimiz, uyarılarını yönetim alanına kaydırarak
bizleri şöylece de uyarmaktadır:

“Benden sonra birtakım yöneticiler iş başına gelecektir. Onların
doğrulayıp
(herhangi
bir şekilde)
onların
zulümlerine
yalanlarını
yardımcı olan kişi benim izimde değildir. Ben de ona onay verici değilim.
Bu kişi (Kıyâmet Günü’nde çevresinde ümmetimle buluşacağım) havzamın
yanında
benimle
buluşamayacaktır.
Hak’tan
sapmış
yöneticilerin
yalanlarını doğrulamayıp zulümlerine arka çıkmayan kişi ise bendendir,
ben de ondanım. Havzamın yanında onunla buluşacağım.”3
Onurumuzu adâletle koruyalım
Kişisel çıkarlarımız
ve onurumuzu
koruyalım.
Akrabamızın
sosyal
muhafaza
edelim.
İslâmî
bilinçte
onayladığımız
siyasî
statüsünü
ve
politik
kadroları
destekleyelim,
iyilik
gördüğümüz
programları
insanlara vefa gösterelim. Kendilerinden aydınlandığımız ilim ve sanat
adamlarımıza saygı duyalım. Şahsımıza yönelik kusurları affedici de
Ama bütün
bunları yaparken
asla
adâletsizlik
yapmayalım.
olalım.
Adâletsizliğe aracı da olmayalım. Zalimlere onay vermeyelim, sempati de
duymayalım. Zira zulmü tasvip etmek de zulümdür.
Merhamet, sevgi, ilgi ve yardımlaşma en büyük hayat sermayelerimizdir.
Bu değerlerimizi adâletsizliğe alet etmeyelim.
Hutbemizi bir hadisle bitiriyorum:
“Yaşadığı toplumda tanık olduğu adâletsizliklere nefret duyan kişi
sorumluluktan kurtulur. Uzağında da olsa işlenen hatalara kalben onay
veren kişi ise (o hataları işleyenler gibi) günahkâr olur.”4

Haklarımızı
İzlemeliyiz

Arama

ve

Almada

Adâlet-Af

Çizgisini

Hayatımızın
tabiî
akışı
içerisinde
mutluluk
verici
güzellikler
yaşadığımız gibi muzdarib kılıcı olumsuzluklar da yaşamaktayız. Bizleri
bunalımlara itebilen, acı çektiren olumsuzlukların bir bölümünü hiç
şüphesiz aleyhimize işlenen hak ihlalleri oluşturmaktadır.

Bildiğimiz gibi zaman zaman da olsa ücretlerimizi alamıyor, alacağımızı
tahsil edemiyoruz. Yaptığımız sözleşmeler çiğnenebiliyor. Sövülebiliyor,
tehdit edilebiliyor, dövülebiliyoruz. Haksız kararlar ve yöntemlerle
edilebiliyor,
işten
çıkarılabiliyoruz.
Aleyhimize
yayınlar
sürgün
yapılabiliyor, hukukî davalar açılabiliyor. Bütün bunlara temel haklar ve
hürriyyetlerimiz çiğnenmesi şeklindeki haksızlıkları da katabiliriz.
Bütün bu elem verici, buhranlara yol açıcı mağduriyetler karşısında
davranılmalıdır?
Haksızlıklar
sineye
mi çekilmelidir?
Yoksa
nasıl
mütecavizlere karşı çıkılmalı, haklar aranmalı mıdır? Hakları ödetici,
suçluları cezalandırıcı adâlet eylemleri yapılacaksa dinimizin affedici
olma öğütleri nasıl değerlendirilmelidir? Affedici olma nihaî bir fazilet
sınırı olarak görülebilir mi?
Haksızlıklar sineye çekilemez
“Nasıl davranılmalı?” sorusunun cevabı olabilecek, değinilen davranış
şekillerini İslâmî ölçüler ışığında incelemeye çalışalım.

Şahsımıza ve diğer insanlara yapılacak haksızlıklar, adâleti sağlama
yöntemiyle giderilmesi gereken münker’lerdir. Bir diğer ifadeyle dinin ve
aklın red ettiği işlemlerdir. Özellikle mağduriyet halinde bu münkerleri
gidermek sorumluluğu ve görevi öncelikli olarak bize düşmektedir. Bu
sebeple haksızlıkları sineye çekemeyiz.
Yüce Peygamberimiz “Müslümanın, zalim yöneticilerin zulmüne uğratarak
veya
üstesinden
gelemeyeceği
işlerin
altına
girerek
şahsiyetini
1
çiğnetmesini” yasaklamıştır.
Bu yasak çizgisinde objektif bir mantıkla değerlendirdiğimizde, eğer
kılmayacaksa
haklarımızı arama çalışmalarımız bizi daha da mağdur
haklarımızı savunmalı ve de almaya çalışmalıyız. Bu yapılmazsa dolaylı
olarak zulme rıza göstermiş, zalimlere onay vermiş oluruz ki, işlediğimiz
bu tavır bizi zalimlerin azablı âkibetine uğratabilir.
Normal şartlar altında haksızlıkları sineye çekemeyeceğimize göre
gücümüz ölçüsünde haklarımızı aramalı ve almalıyız. Haksızlık yapan

mütecavizlerin
suçları
ölçüsünde
cezalandırılmalarını
sağlamaya
çalışmalıyız. Bu uğurda meşru atılımlarla ne yapılabiliyorsa yapmalıyız.
ve
etkili
kişileri
hakem
kılmaktan
yargıya
başvurmaya,
Saygın
yöneticileri bilgilendirmekten demokratik sivil örgütleri uyarmaya ve
medyasal ilgiyi haksızlıklar üzerinde odaklandırmaya kadar her yöntemi
denemeliyiz.
Zira
bizler
hakları
alıcı
ve
haksızları
cezalandırıcı
adâleti
sağlamakla mükellefiz. Rabbimiz doğrudan veya dolaylı olarak zalimlere
çıkmamızı
emrederken
Maide
sûresinin
8.
âyetinde
şöyle
karşı
buyurmaktadır:
“Ey iman edenler! Allah’a bağlı erler olarak dosdoğru olun ve adâletle
şahitlik yapın. Bir topluluğa kininiz sizi asla adâletsizliğe itmesin.
Adâletli olun. Adâlet Allah’ın yasalarına aykırılıktan korunup rızasına
ermeye daha uygundur. Allah’ın azabına uğramaktan korunun. Zira Allah
yaptıklarınızdan haberdardır.”
Haklarımızı savunmaya ve almaya çalışırken dikkat edeceğimiz en önemli
işaret buyrulduğu üzere
husus anlamını sunduğumuz âyet-i kerimede
adâletsizliğe yönelmemektir. Bir diğer ifadeyle aşırı gitmemek bire bir
sınırını aşmamaktır.
Rabbimiz, hak sınırlarını aşan saldırganları sevmediğini Kur’ân’ımızda
açıklamaktadır.

Affedici olunabilir
Hakları ödetici adâlet eylemleri yapılmalı ama dinimizin
götürücü amel olarak öğütlediği af ahlâkını da yaşamalıyız.

Cennet’e

Adâlet için kullanmamız gereken gücümüzü adâleti sağladıktan veya
hakkımızı arayabileceğimiz izlenimini verdikten sonra affedici olmak için
de kullanmalıyız. Zira af, zaaflar yaşanırken değil güç kullanırken
gerçekleştirilebilecek bir fazilettir. Ve ancak adâlet silahıyla intikama
ahlâkî yararlar
sağlayabilir. Bu gerçek
muktedirken yapılacak af,
sebebiyledir ki, Yüce Mevlâmız yapılan haksızlıklara bire bir karşılık
bildirdiği
âyetlerde,
bu
hakkı
kullanabileceklere
verilebileceğini
affedici olmalarını öğütlemiştir. Örnek olarak verebileceğimiz Şûra
sûresinin 40. âyetinde şöyle buyrulmaktadır:
“Bir kötülüğün cezası bire bir karşılığı olan tıpkısı bir kötülüktür.
Fakat kim (bu hakkını kullanmaz da) affeder, ortamı düzeltirse onun
mükâfatını bizzat Allah verir. O haksızlık yapanları da hiç hiç sevmez.”
Af da Aşılabilir
Yüce Dinimiz öğütlediği affı, ulaşabilecek nihaî bir fazilet olarak
sunmamaktadır. Onu aşacak bir güzelliğe çağrıda bulunarak kötülükleri
savmaya
davet
etmektedir.
Kötülükleri
iyiliklerle
iyiliklerle
karşılamanın düşmanları bile candan dostlar gibi kılabileceğini açıklayan
Kur’ânımız, bu büyük faziletin Adn Cennetleri’ne ileteceğini de şöylece
müjdelemektedir:

“Rablerinin rızasını arzu ederek sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar,
verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık harcayanlar ve de kötülükleri
iyiliklerle savanlar (yok mu?) İşte ölümsüz yurtlar; Adn Cennetleri
onlarındır.” 2
Özetlersek
Âcizliği
benimsememeli,
haksızlıklara
boyun
eğmemeliyiz.
Şahsiyetlerimizi çiğnetmeden ve adâleti çiğnemeden haklarımızı savunmaya
ve almaya çalışmalıyız. Adâlet için kullanacağımız gücümüzü affedici
olmak ve çirkinlikleri güzelliklerle savmak için de kullanmalıyız.
Cuma Mesajımızı, yaşadığımız sürece hayatımızı aydınlatacak bir ışık
hadisle bitiriyoruz:
“(Ey Mü’minler!) -İnsanlar bize iyilik yaparlarsa biz
yaparız, kötülük ederlerse biz de kötülük ederiz.- diyen
asalak tiplerden olmayın. Kendilerinizi, insanlar iyilik

de iyilik
kişiliksiz
yaptığında

iyilik yapmaya, kötülük ettiklerinde ise kötülük etmemeye alıştırın.”3

İslâm Kolaylığı
Dindir

İçeren

ve

Kolaylaştırmayı

Öneren

İslâm, merhameti sınırsız olan yüce Rabbimizin insanlık için seçtiği ve
razı olduğu dindir.

İnsanın mutluluğu için konulan bu dinin inanç esasları ve amel yasaları
kolayca anlaşılabilir, emir ve yasakları da kolayca uygulanabilir
niteliktedir.
Bu gerçek, Kur’ânımızda şöyle açıklanmıştır:
“...Allah, size dinde hiç bir zorluk-güçlük çıkarmamıştır...”
“(Çünkü) Allah her bir kişiye ancak güç yetirebildiğini yükler...”1
Kur’ân’ımızın açıkladığı
şöylece pekiştirmiştir.
“Ben
Allah’ı
gönderildim.”2

birleyen,

bu

ilâhî

gerçeği

kolaylığa-hoş

Sevgili

görüye

Peygamberimiz

dayanan

bir

de

dinle

İslâm’ın tatbik edilmeleri zarûri namaz ve zekât gibi emirleri, zina ve
faiz gibi yasakları, danışma ve adâlet gibi ilkeleri, ceza ve miras gibi
sistemleri, gerçekten bütün insanlar tarafından kolayca uygulanabilir
özelliktedir.
İslâm bu özelliğini hayati tehlike arzeden, baskılar içeren
hastalık-yolculuk gibi zaaf üreten özel durumlarda da sürdürmüştür.

ve

Örneğin açlık ve susuzluktan ötürü ölüm tehlikesi doğmuşsa, domuz eti,
leş, alkollü içkiler ve mal dokunulmazlığı gibi haramlar, haramlar
olmaktan çıkarılmış, zaruret ölçüsünde meşrulaştırılmıştır. Ağır baskılar
ve tehditler altında İslâm’a aykırı sözler söyleme ve işler yapmaya
ruhsat verilmiştir. Yolculuk halinde oruç ibadetini erteleme ve namazları
cem etme kolaylığı tanınmış, erkekler için Cuma Namazı’na katılım
yükümlülüğü düşürülmüştür. Gereğinde abdest ve gusül için teyammüm
Şüpheli durumlarda
cezalar düşürülmüştür. Özetlersek;
önerilmiştir.
kolaylıklar sunularak, nefislerin tehlikeye atılması önlenmiştir.

Temel
haklar
ve
özgürlüklerimiz
çiğnendiğinde
ve
inançlarımızı
tecavüze
uğradığında,
mükellef kılındığımız
yaşadığımız yurtlarımız
cihad
gibi
zorluğu
içeren
arızî
görevler
ise,
insanlık
silahlı
değerlerimizi korumak gibi büyük faydalarından ötürü farz kılınmıştır.
Rûhi bir coşkuyla kolayca yapılmaları için de Cennet gibi ebedî mutluluk
yurdu ile armağanlandırılmışlardır.

Kolaylıkları içeren İslâm kolaylaştırmayı da emretmektedir

Kolaylıklar manzumesi olduğuna işaret etmeye çalıştığımız İslâm, doğası
gereği nefsimize ve de alakalı olduğumuz insanlara karşı kolaylaştırıcı
olmamızı emretmektedir.

Özellikle kendi özbenliklerimize karşı kolaylaştırıcı olmalıyız. Mesela
mutlaka
farz kılınan namaz ve zekât gibi görevlerimizi
yapmalı,
ama yalnızca
öğütlenir olduğumuz gece
namazları
ve maddi yardımlar
gibi
hayırları
ise
gücümüzü zorlamadan gerçekleştirmeliyiz.

Bu sebepledir ki Peygamberimiz daha çok ibadetli kullar olma amacıyla
her geceyi namazla ve her günü oruçla geçirmeyi ve de evlilik içi cinsel
hayattan çekilmeyi kararlaştırmış bazı sahabilerini, örneklendirdiği
İslâmî çizgiye aykırılıkla yermiştir. Salât ve selam üzerine olsun O,
üzerimizde
hakkı
olduğunu
duyurmuş,
böylece
zorlayıcı
vücudumuzun
eylemleri yasaklamıştır.3
İbadet hayatımızda olduğu gibi sosyal yaşantımızda da yaşamımızı zora
Tercih
yapabileceğimiz
durumlarda
daha
kolay
olanı
sokmamalıyız.
üstlenmeliyiz. Bu çizgiyi örneklendirmek içindir ki Peygamberimiz mesela
mucbir sebepler dışında borçlanmayı yasaklamıştır. Korunulamayacak zaman
ve
mekânlarda
nefislerin
zâlim
yönetici
ve
ilkelerin
zulmüne
uğratılmamasını emir buyurmuştur. Üstesinden gelinemeyecek işlerin altına
şahsiyetlerin
çiğnetilmemesini
öğütlemiştir.
Sevgili
girilerek,
Peygamberimiz günahlara yöneltmedikçe zor ve kolay seçenekler arasında
daima kolayı tercih buyurarak, izlenecek yöntemi de belirlemiştir.4
Bizler de kolaylaştırıcı olmalıyız

Kendi özvarlığımıza olduğu gibi alakalı olduğumuz insanlara karşı da
kolaylaştırıcı
olmalıyız.
Çünkü
Peygamberimiz
daima
“...Kolaylaştırınız...” buyurmuş ve bu emirlerini “Sizler zorlaştırıcı

olmakla
değil,
kolaylaştırıcı
olmakla
açıklamalarıyla gerekçelendirmiştir.

emrolundunuz.”5

şeklindeki

Bu sebeple zengin-fakir, âlim-cahil, güçlü-zayıf, karı-koca, ebeveynyöneten-yönetilen,
öğretmen-öğrenci,
memur-vatandaş,
hakimevlat,
karşılıklı
olarak
kolaylaştırma
prensibini
işletmeliyiz.
mahkûm...
bilgililer
öğreterek,
danışılanlar
doğruyu
göstererek,
Mesela;
alacaklılar borçları erteleyerek, zenginler yardım ederek, görevliler
anında iş yaparak, parlamenterler kamu yararına yasalar çıkararak, hayatı
kolaylaştırmalıyız.

Yöneticilerimizin kolaylaştırıcılığı daha da önemlidir.
Günah içermeyen kolaylaştırmanın her türlüsü mübarek ise de kamu ve
özel sektör idareci ve görevlilerinin kolaylaştırıcılığı özel bir önem
arzetmektedir.

Şanlı Peygamberimiz, yönetimle ilgili olarak görevlendirdiği kişilerin
her birine yaptığı uyarıyı Muaz b.Cebel ve Ebu Musa’yı Yemen’e görevli
olarak gönderirken de yaparak onlara şöyle buyurmuştur:
“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.
Uyumlu olunuz, ihtilafa düşmeyiniz”6

Sevdiriniz,

nefret

ettirmeyiniz.

Bu buyrukları ile kolaylaştırmayı ilkeleştiren Peygamberimiz, hayır
duâları ve bedduâlarını da özellikle idarecilere yönlendirerek şöylece
yakarmıştır:
“Allah’ım! Kim ümmetimle ilgili bir görevi üstlenir de onlara zorluk
çıkarırsa sen de ona zorluk göster. Üstlendiği görevde kolaylaştırana sen
de kolaylaştır.”7
Kolaylaştırana Allah da kolaylaştırır

Peygamberimizin diliyle özetlersek, İslâm kolaylığı içeren ve de
bir
dindir. Bizler
genel
hayat
çizgimizle
kolaylaştırmayı öneren
kulluğumuzu sürdürür, kolaylaştırmayı şiar edinirsek, Allahımız bizlere
hayatımızı kolaylaştıracağını va’d etmektedir. Bu ilâhî va’d, Leyl
Sûresi’nde şöylece açıklanmaktadır:
“Her kim (kolaylaştırma amacıyla başkaları için)
harcar, Rabbinin
sakınır
ve güzel
amellere
karşılık güzel
yasalarına aykırılıktan
armağanlar alınacağını doğrularsa, biz ona daha kolay olanı (daha da)
kolaylaştıracağız.”8
Bu kolaylaştırmanın dünya ve âhiret
Peygamberimiz şöylece müjdelemektedir:

hayatını

içine

alacağını

ise

“(Kendi öz nefsi de olsa) zorda olana kolaylaştıran kimseye Allah
dünyada da âhirette de kolaylaştıracaktır.” Örneğin “Çalışanlarına, darda
olan borçluların sıkıştırılmaması talimatını veren bir tüccarı Allah
alıp-satarken,
borcunu
öder,
alacağını
talep
ederken
bağışlamış,
kolaylaştırıcı olan bir ticaret adamını da cennetliklerden kılmıştır.”9
Hutbemizi, duâlarımızın
duâ ile bitirelim:

odağına yerleştirmemiz

gereken Muhammedî bir

“Allahım!
Bütün
zorlukları
kolaylaştırmak
sana
kolaydır.
Tüm
zorluklarımı kolaylaştırarak bana lütfet. Senden dünya ve âhiretim için
kolaylık ve bağışlanma dilerim.”10

Kolaylaştırma Hz. Peygamber’in Yöntemidir

önceki
Cuma Mesajı’mızda İslâm
Dini’nin kolaylıkları
içeren, nefsimize ve
diğer bütün
insanlara karşı
kolaylaştırmayı öğütleyip emreden ilâhî
bir nizam
olduğunu
açıklamıştık. Bu
mesajımızda ise, kolaylaştırma ilkesinin önemini
Yüce
Peygamberimiz Hz. Muhammed’den aktaracağımız örnek
hadisler ve yorumlarıyla sunmaya çalışacağız.
Bir

• Sahabî Amr b. As, Zatüs-Selasil, yılında Hz. Peygamberin askerî bir
müfrezenin komutanı olarak kendisini görevlendirdiğini belirterek bu
görevi sırasında yaşadığı olayı şöyle anlatıyor:

“Soğuk mu soğuk bir geceydi. İhtilam oldum. Gusül abdesti alırsam
donarak ölmekten korktum. Teyemmüm alıp kumandam altındaki arkadaşlarıma
sabah namazını kıldırdım. Döndüğümüzde bu olayı Hz. Peygambere anlattım.
O da bana:
- Ya Amr cünüb olduğun halde arkadaşlarına namaz mı kıldırdın? buyurdu.
Ben de (olayı yeniden anlatarak) şöyle dedim:

- Ya Resulallah! Pek soğuk bir gecede ihtilam oldum. Gusül almak için
yıkansam öleceğimden korktum. Bu sırada Allah’ın
“... Canlarınıza kıymayın. Şüphesiz Allah sizin için bir rahmet
anlamındaki
âyetini
hatırladım.
Bu
âyetikendimce
kaynağıdır”
yorumlayarak teyemmüm aldım ve namazı kıldırdım. Bu açıklamam üzerine
Allah’ın Resulü güldü fakat hiç bir şey söylemedi.1
Cünübken ve de su varken namaz kıldırmanın pek azîm bir sorumluluğu
gerektirdiği şüphesizdir.

Böyle iken Hz. Peygamberin gerekçesini dinledikten sonra Amr b. As’ı
tebessüm buyurarak onaylaması hiç şüphesiz bizlere kolaylık ilkesiyle
hareket edilmesi gereğini öğretmektedir.
* * *
• Ebû
Hureyre
(r.a.)’ın
anlatımına
göre
bir
bedevî
Peygamber
başladı. Bunu gören sahabiler cezalandırmak için
Mescidi’nde işemeye
bedevînin başına üşüşünce Allah’ın Resûlü onlara şöyle buyurdu:
“- Bırakınız işini bitirsin. Pislediği yere de bir kova su dökünüz.
siz
kolaylaştırmakla
emrolundunuz.
Zorlaştırmakla
Zirâ
görevlendirilmediniz.” Bedevîyi de şöylece uyardı: “Mescidler senin
yaptığın iş için yapılmadı. Onlar Allah’ı anmak ve içinde namaz kılınmak
için bina edildi.”2

Hz. Peygamber’in sahabilerini yatıştırarak yapılması gerekeni emir
buyurması ve bedevîyi öğretici bir dille uyarması calib-î dikkattir.
asıl
önemli
olan
husus
sevgili
Peygamberimizin
emirlerini
Fakat
prensibiyle
gerekçelendirerek
“siz
kolaylaştırmakla
kolaylaştırma
emrolundunuz” buyurmasıdır. Bu hadis bize, en yadırganacak durumlarda ve
en olumsuz şartlarda bile kolaylaştırma prensibinin işletilmesi lüzumunu
öğretmektedir.
* * *
• Ebû Mesûd (r.a.) anlatıyor: Bir kişi Hz. Peygamber’e gelerek şöylece
şikayette bulundu:
- Ya Resûlallah! Allah’a yemin ederek
kıldıran falanca zatın uzunca kıldırması
katılamıyorum.

ifade ediyorum,
sebebiyle sabah

bize namaz
namazlarına

Ebu Mesûd anlatımını şöylece sürdürür:

(Dinledikleri sebebiyle Hz. Peygamber öylesine öfkelendi ki) ben onu
öğüt verirken o günkünden daha öfkeli bir şekilde hiç mi hiç görmedim.
Bizi şöylece uyarıp yönlendirdi:
- İçinizden bazıları namazı uzatarak insanları cemaat namazından
uzaklaştırıyorlar. (Böyle yapmayınız.) Herhangi biriniz namaz kıldıracağı
zaman namazı uzatmasın. Zira içinizde zayıflar, yaşlılar (hastalar) ve de
iş-güç sahipleri vardır. Kendi başına kılacağı zaman ise dilediği kadar
uzatsın.
Ben bazan uzunca namaz kıldırmak üzere namaza duruyorum. Ama bir çocuk
ağlaması
işittiğimde
anasını
bunaltmış
olmamak
için
namazı
kısa
tutuyorum.3
Sunduğumuz bu hadis, namaz gibi İslâmî amellerin en yücesi ve kulluğun
olan
bir
amel
sebebiyle
dahî
kolaylaştırma
ilkesinin
omurgası
zedelenemeyeceğini göstermekte, zorlaştırıcı uygulamalara karşı çıkılması
gereğini öğretmektedir.
* * *
• Huzeyfetûl-Yemanî Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu anlatıyor:

Büyük sorgulama günü olan Kıyâmet Günü’nde Allah zülcelal kullarından
bir kulunu şöyle sorgulayacaktır:
- Benim için dünya hayatında ne yaptın?
- Karşılığını ümit ettiğim küçücük bir hayır dahi yapamadım Rabbim.
Yaradanla kulu arasında tekrarlanacak bu dialoğun üçüncü aşamasında kul
şöyle diyecek:
- Allahım! Bana bolca mal vermiştin. Ben de ticaret yapardım. Ama
anlayışlı davranırdım. Borcunu ödeyebilecek olana kolaylıklar sağlar, zor
durumda olanlara süre verirdim. (Katına sunulacak bundan başka hiç bir
amelim yoktur)
Yüce Allah şöyle buyuracak:

- Kolaylaştırmaya en layık olanı benim. (Sen ki benim
kolaylaştırdın, ben de sana kolaylaştıracağım.) Gir Cennetime.4

kullarıma

* * *
Yüce Peygamberimizin tasviplerini, yönlendirmelerini, uyarılarını ve de
içeren
örneklerle
İslâm’ın
kolaylaştırıcılık
ilkesini
müjdelerini
açıklamaya çalıştık. Yalnızca dünya hayatımızı değil, âhiret hayatımızı
da mutlu edebilecek bu ilkeyi, hayatımızın her anı ve safhasında
uygulamamız gereken bir düstur olarak değerlendirmeliyiz.
Mesajımızı Şanlı Peygamberimizin bir hadisiyle bitiriyorum:
“Şüphesiz İslâm kolaylıktır. Yükümlü kılınmadığı görevleri üstlenerek,
mükellef kılındığı vazifeleri de ruhsatları kullanmaksızın aşırılığa
düşerek uygulamaya kalkışanlar sonunda acze düşerek bu dini gereğince
yaşayamazlar.
Sizler sabah-akşam imkânlar ölçüsünde vakitlerinizi değerlendirmeye
çalışın.
İlgisizlige
ve
aşırılığa
düşmeksizin
orta
yolu
tutun.
Yapabileceklerinize
yönelin. Alacağınız Cennet armağanları
için de
sevinin.”5

Bilgili ve Toplumcu Olmakla Yükümlüyüz

Gelişime açık, âhireti mutlu, istikrarlı bir hayat; ancak farz-ı ayın
bilgilerin edinilmesi ve bu bilgilerin çizgisinde toplumcu bir yaşam
sürdürülmesi ile gerçekleştirilebilir.
Farz-ı ayın bilgiler tek tek herkesin öğrenmekle yükümlü olduğu
bilgilerdir. Bu bilgiler, İslâm dininin inanılması gerekli iman esasları
ile ilgili bilgilerle yükümlü kılındığımız ilâhî görevler ve yasaklarla
bilgilerdir.
Toplumsal
yardımlara
muhtaç
olmaksızın
alakalı
ihtiyaçlarımızı karşılamamızı sağlayacak herhangi bir bilgi ve sanat
türünün bilgisi de farz-ı ayın bilgiler arasındadır.

Özetlersek, her Müslüman Allah’ın birliğini, meleklerin, cinlerin ve
şeytanların mevcudiyetini, peygamberlerin Allah tarafından seçilmiş önder
şahsiyetler olduğunu, kutsal kitapların insanlığın temel yasalarını
bütün
varlıkların
Allah’ın
bilgisi
ve
düzeni
içinde
içerdiğini,
konumlandığını, ölümle başlayacak âhiret hayatının, ilâhî sorgulamanın,
Cennet ve Cehennem’in varlığını bilmek zorundadır. Her Müslüman namazın,
çok yönlü adâletin, zekâtın, sözlere ve sözleşmelere bağlılığın, can ve
mal dokunulmazlığı gibi temel haklara saygının ilâhî görevler olduğunu
bilmek mecburiyetindedir.
Ayrıca her mü’min; zinanın, içkinin, kumarın, zulmün, faizin, Yaradanın
verdiği hak ve özgürlükleri kısıtlamanın, çevreyi kirletmenin vs. haram
fiiller olduğunu öğrenmekle mükelleftir.
Örneklendirdiğimiz Farz-ı ayn bilgileri olmayan
kişiler, öğrenim
kurumları ve belgeleri ne olursa olsun cehalet içindedirler. Farz-ı ayn
bilgileri olan her mü’minin toplumla ilgili ana görevi (emr-i bil ma’ruf
ve nehy-i anil münker)dir. Bir diğer ifadeyle, İslâm dininin, olgun aklın
ve bilimin gerekli gördüklerine çağırmak ve de kaçınılmasını zaruri
bulduklarından sakındırmaktır.
Bu ana görev mü’min kişinin yaşadığı toplumla yakından ilgilenmesini,
katılımcı olmasını ve sorumluluk üstlenmesini gerekli kılmaktadır.

Yapılması için Peygamber’imizin ilk Müslümanlardan, biatlaşarak söz
ana
görev,
O’nun
bir
hadisine
göre,
yüreğimizde
nefret
aldığı
oluşturmaktan sözlü-yazılı uyarılara ve de bilfiil eylemlere kadar açılım
gösterebilmektedir.
* * *

Müslümanların
yaşadığı
ve
özellikle
çoğunluğu
oluşturdukları
toplumlarda olumsuzluklar yaşanıyorsa, onların her biri âhiret cezalarına
uğratabilecek ölçüde sorumluluk altındadırlar. Bazı misaller verelim:
•

Eğitim sisteminde farz-ı
özgürlüğü kısıtlanıyorsa,

ayn

bilgiler

verilmiyor

öğretim

ve

• Hukukun üstünlüğü ilkesi çiğneniyorsa,

• Yardıma muhtaç kesimler gerekli sosyal yardımları alamıyorsa,
•

Medya, düzenin gölgesinde gerçekleri saptırıyor,
haramlar olmak üzere Allah’a isyan özendiriliyorsa,

başta

cinsel

• Toplumsal imkânlar, etkin güçlere ve çıkarcılara dağıtılıyorsa,
• Fail-i meçhul cinayetler işlenebiliyorsa,

• İnançlar üzerinde baskılar oluşturuluyorsa,

• İşçi ücretlerinden yargısal kararlara kadar adâlet çiğnenebiliyorsa,
• Çevre sorumsuzca kirletilebiliyorsa,
• Çöpler kaldırılmıyor, sular akmıyor ve güvenlik sağlanamıyorsa,

• Öz ifadeyle yaşanan toplum, ülkemiz gibi bir görünüm arz ediyorsa,
Müslümanlar olarak gücümüz ölçüsünde tek tek sorumluyuz. Sorumluyuz,
çünkü her birimizin yapabileceği görevler vardır. Örneğin:
• Sosyal görevlerini yapmaya çalışan örnek bir kişi olabiliriz.

• Şahsiyetlerimizi ön plana çıkarmadan siyasî ve maddi çıkar gütmeden
bir
telkin
edasıyla
doğruları
gösterebilir,
uyarılarda
ince
bulunabiliriz.
•

Müşavereli ve müsaadeli
baskılar kurabiliriz.

mitinglere

katılarak,

seviyeli

toplumsal

• İlgili şahıslara ve kurumlara telefonlar ederek, yazılı başvurularda
bulunarak ve de fakslar çekerek görüşlerimizi sunabiliriz.
•

Müslüman olsun olmasın, temel hak ve özgürlükler için, hukukun
için, temiz
toplum
için çalışabilen
geçerliliği ve üstünlüğü
insanlarla ve örgütlerle yardımlaşabiliriz. Burada Peygamberimizin
gençlik yıllarında katıldığı ve peygamberlik yıllarında (Böylesine
bir birliktelik için çağrılsam tereddüt etmeksizin katılırdım)
buyurduğu tarihî Hilfül-Füdûl’ü hatırlayabiliriz.

•

Cuma namazını da aşan ölçüde kutsal olduğuna inanarak, her
platformda oylarımızı bilinçli olarak imanlı ve liyakatli insanlar
için kullanabiliriz.

•

Muhtaç olduğumuz eğitim ve
birliktelikler oluşturabiliriz.

sağlık

gibi

kurumları

kurmak

için

• Şubeleriyle yaygın, eylemleriyle etkin, sivil örgütler kurulabilir,
her düzeyde sesimizi yükseltebilir, eleştirilerimizi sunabilir,
taleplerimizi iletebiliriz. Bütün bu değindiğimiz sivil örgütleri
Rabbimizin (İçinizden emr-i bil ma’ruf nehy-i anil münker) yapan bir

topluluk bulunsun, şeklindeki
değerlendirebiliriz.

emrinini

uygulanış

yolu

olarak

da

Örnekleri çoğaltabiliriz.

* * *
Toplumla
yakından
ilgilenmek
Peygamberimiz şöyle buyururlar:

sünnetini

özümseyemediğimiz

Sevgili

“Fertleri adâlete çağırmayan, İslâm dininin, olgun aklın ve bilimin
oluşturduğu Hakk’a yönlendirmeyen, batıllardan sakındırmayan toplum, ne
kötü toplumdur.”
Sorumsuz fertlerden oluşan
belalara
müstahak
toplumsal
Peygamberimiz

kötü

toplumlar, elbette
olurlar.
Bakınız
nasıl buyuruyorlar:

binbir

çeşit

“Allah’a yemin ederek söylüyorum. Ya emrolunduğunuz dini ve akli
çağırır,
yasakladığınız
dini ve akli çirkinliklerden
görevlere
sakındırırsınız, ya da çok geçmeden Rabbinizin üzerinize salacağı
toplumsal belalara uğrarsınız. O zaman etseniz de duânız kabul olunmaz.”
Özetlersek...
Farz-ı ayn bilgilerle donanmalı ve bu bilgiler çizgisinde toplumsal
sorumluluklarımızın gereğini yapmalıyız.
Hutbemizi, kişisel eksiklikler içinde olsak bile bizleri
cesaretli mü’minler olmaya yüreklendiren hadislerle bitiriyorum:

medeni

“(Unutmayın, elem verici azaplardan kurtaracak ve Cennet’e götürecek)
cihadın en faziletlisi Hak tanımaz despot rejimlere, iktidarlara karşı
Hakkı haykırmaktır.”
“Kişisel kusurlarınız da olsa Hakka çağırın. Bütününden kaçınmıyorsanız
da batıllardan sakındırın.”

Hayırları ve Hayırlıları Tercih Etmeliyiz

Hayır ve şer Kur’ân kavramlarıdır. Hayrı, yararlılığı, güzelliği ve
uygunluğu akılla bilinen, İslâmî yasalarla kavranılan maddî ve de manevî
değer olarak tanımlayabiliriz. Şer ise hayrın zıddıdır.

Hayatımızın
tabii akışı içinde
hayırlar ve şerlerle bir arada
yaşıyoruz. Bazen yalnızca şerler arasında kalıyor, zaman zaman da
hayırlarla bütünleşiyoruz.
Bu
değişik
durumlarda
belirleyeceğiz?

sorumlu

Hayır yapmak ve hayırda yarışmak
Bizler

Rabbimizin

emirleri

gereği

Müslümanlar

hayırlar

nasıl

tavır

hayırlar

için

olarak

yapmak,

yardımlaşmak ve de hayırlar için yarışmakla
Bu sebeple
hayırlarla şerler veya hayırlılarla şerliler arasında kaldığımız zaman
hiç şüphesiz hayırları ve hayırlıları tercih edeceğiz. Bu tür tercihler
aklî bir zaruret, imanî bir zorunluluktur.
yükümlüyüz.1

Bazı misallerden hareketle bu gerekliliği şöylece açıklayabiliriz:

İslâm kaynaklı hak inancın, namusluluğun ve doğruluğun manevî hayırlar,
zıtlarının da şerler olduğu zahirdir. Böyle olunca Mü’minle kâfir,
namuslu ile zinacı, doğru ile sömürgen entrikacı arasında kaldığımızda
elbette hayırlıları oluşturan birinci gruptakileri seçecek, onlarla
kaynaşıp yardımlaşacak ve onlarla ilişkiler kuracağız.
Akıl bunu gerektirmektedir. Kur’ân da bunu emretmektedir. Çünkü:

“Müminler, kendileri gibi Mü’minleri bırakarak, kâfirleri üzerlerine
egemen kılmasınlar...” şeklindeki buyruğu ile Mü’mini tercihe yönelten
Kur’ân’dır.2
Zinacıları pis olarak tavsif eden, çokluğu ile beğeni kazansa da pisin
pis kalacağı ve temize denk olamayacağını bildirerek ve pislerin ancak
uygun
düşeceğini
açıklayarak
bizleri
namuslular
lehine
pislere
3
yönlendiren Kur’ânımızdır.
Hayırlılar olarak doğruların tercih edilmesini âmir olan da bu şanlı
Kitap’tır.
Tevbe sûresinin 119. âyetinde şöyle buyrulur:

“Ey iman edenler! Allah’ın emirleri ve yasaklarına
korunun. Hep doğru sözlü ve işlilerle beraber olun.”

aykırılıktan

Hayırları şerlere, hayırlıları şerlilere tercih görevimiz, şerlerin
çokluğu, şerlilerin gücü ve etkinliği ileri sürülerek ihlal edilemez.
Hayatımız, hayatî organlarımız ve korumakla mükellef olduğumuz aile
fertlerimiz gerçekleştirilebilir ölümcül tehditlere maruz bırakılmadıkça
elbette hayırlar ve hayırlılardan yana tavır koyacağız.
En az şerli olanı tercih etmek

Değinildiği üzere bazen yalnızca şerler; şerliler arasında kalıyoruz.
Bu durumda en az şerli olanı tercih edeceğiz.
Kur’ân’dan özümsenen bu yöntem hukuk literatürümüzde “Ehven-i şerreyn
ihtiyar olunur” şeklinde küllî bir hukuk kuralı olarak zikredilir.4

Küçük şerri seçip işleyerek büyük şerden korunma olarak özetlenebilecek
ve laik toplumlarda sık sık başvurulma gereği duyulabilecek bu yöntemi ön
bilgi eşliğinde şöylece örneklendirebiliriz.

Taştan, madenden
yapılmış
putları,
şahısları,
maddeci
ilkeleri,
rejimleri, kurumları... egemenlik türü tanrısal vasıflar vererek Allah’a
ortak koşan putperestlerle Allah’ı tanımayan ve O’nun yasalarını inkar
ederek dışlayan kâfirler, Kur’ân’ın bildirisine göre yaratıkların en
şerlileridir.5 Ancak bunların içinde İslâm’ın yücelttiği insan hakları ve
özgürlükleri gibi değerleri bütün insanlar için savunanlar vardır.
Kur’ânımızın
varlıklarına
işaret
mütecavizlerden farklı ve kendilerine
ayrıcalıklıdır.6

buyurduğu
bu
gibi
insanlar
uygulanacak hükümler bakımından

Birlik, dernek, oda vs. seçimlerinde, ekonomik ilişkilerde modern
putperestler ve kâfirler arasında seçim yapmak zorunda kalındığında bu
ayrıcalıklı insanları tercih etmek ehven-i şerreyni seçmek olur ki bu
yöntem tavrımız olmalıdır.

Daha hayırlı olanları tercih etmek
Olumsuz çizgilerine rağmen yaşadığımız sosyal yapı içinde zaman zaman
hayır imkanlarıyla buluşuyor, onlar arasında tercih yapma bahtiyarlığını
da yaşayabiliyoruz. Böylesi kutlu durumlarda daha hayırlı olanları tercih
etmek Kur’ânımızın emridir.
Örneğin Rabbimizin emri gereği âdil olmak bir hayırdır. Ama adâleti
gerçekleştirebilecekken affedici olmak daha büyük bir hayırdır. Bu
sebepledir ki affedici olmakla da emrolunuyoruz.
Rabbimiz gibi şanlı Peygamberimiz
de bizleri daha hayırlı olan
faziletlere yöneltmekte, daha hayırlılardan olmaya çağırmaktadır. Onun
“İnsanların en hayırlısı insanlara en çok fayda sağlayandır.” anlamındaki
kapsamlı sözünü ve benzerlerini bu bağlamda değerlendirmeliyiz.
Hatalı tercihler de armağanlandırılacaktır

Müslüman olmak hayır ve şer gibi kavramları Kur’ân ve Nebevi Sünnet
ölçüleriyle tanımlamayı, hayırlar lehine ve şerliler aleyhine atılım
yapmayı gerektirir. Çünkü “İman kalple bilmek dille doğrulamak, bilinip
doğrulananları da uygulamaktır”.7 Bu sebeple açıklamaya çalıştığımız
üzere hayırları şerlere tercih etmek, şerler arasında ehven-i şerreyni
ihtiyar etmek, hayırlar içinde ise daha hayırlı olanı seçmek ana ilkemiz
olmalıdır.

İslâm dışı hayatın hukukileştirilip sözlü ve fiili propagandalarla
toplumumuzda
yaygın
cehaletimizin
etkisiyle
yanılgılara
beslendiği
düşebilir, yanlış tercihler yapabiliriz. Her biri bağımsız bir şer olan
zulüm, faiz, sihir, yetim malını yemek gibi açık haramları tercih
bağışlanacağını
Keremli
boyutlarına varmadıkça hatalı tercihlerimizin
Mevlâmız va’d etmektedir.
Nisa Sûresi’nin 31. âyetinde bu ilâhî va’d şöylece müjdelenir:

“Uzak
durmanız
emredilen
büyük
günahlardan
kaçınırsanız
(diğer)
günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir mesken olan cennet’e sokarız.”
Yüce Mevlâmızdan bizleri hayırlara sevdalanan
hayırlar hatırlanan kullarından kılmasını diliyor,
anlamıyla bitiriyorum:

ve görüldüklerinde
hutbemizi bir âyet

“... Özcanlarınız için dünya hayatında yaptığınız hayırları
katında
bulacak;
armağanlarınızı
alacaksınız.
Şüphesiz
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yaptıklarınızı görücüdür.”

Allah
Allah

Oy Kullanarak Mücadele Etmek de Vazifemizdir

İnsan
adâlet
gibi
zulme
de
eğilimli
bir
varlık
olduğu
ve
zâlimleşebileceği için zulüm, insanlığın yönetici ve yönlendirici düzeni
kılınan Kur’ân-ı Kerîm’in temel kavramlardan birini oluşturmuştur.
“Bir şeyi konulması
gereken yerinin dışında
bir yere koymak”,
şeklindeki sözlük anlamıyla bağlantılı olarak zulüm, yönetici temel
yasaları Allah’tan alıp insana ve beşerî kurumlara vermekten insan
hakları ve hürriyetlerini kısmaya – çiğnemeye kadar pek çok türe
işlenen zulüm,
Yaratanın
ayrılmaktadır. Allah’a ve insanlara karşı
emirleri ve yasaklarını ihlâl türleriyle birlikte aslında kişi tarafından
kendi öz benliğine karşı işlenmektedir.

Bu sebeple Kur’ânî buyruklar uğratacağı azabı vurgulayarak zulmün bütün
sakındırmakta;
zâlimlerin
kalıcı
başarılar
nevilerinden
sağlayamayacaklarını bildirmektedir; zulme boyun eğilmesini ve zâlimlere
destek verilmesini yasaklamaktadır; yalnızca Allah’ın lanetine uğrayacak
zâlimlere düşmanlık yapılabileceğini duyurmaktadır.1

Yaşadığımız
dönemde
kişisel
zulümlerden
çok
toplumsal
görülmektedir. Egemen grupların öncülüğünde hakları çiğneyici
devlet ve hükümet politikaları ve de bu politikalardan emir ve
toplumsal zulümler
etkin kurumlar tarafından yürütülebilen
ve
çeşitlenebilmektedir.Bu
tür
zulümlere
şu
artabilmekte
verilebilir:

zulümler
kanûnlar,
güç alan
giderek
örnekler

İman ve ahlâk yoksunu maddeci eğitim-öğretim, medya ve yaşam düzeni
zulümdür.
İbâdet, Allah’ın her bir emir ve yasağına itâat olduğu için namaz ve
İslâmî ölçülere uygun örtünme dahil, kişisel ve sosyal hayatta ilâhî
emirlerin ve yasakların uygulanmasının engellenmesi zulümdür.
Faiz, rüşvet,
zulümdür.

emeği

sömürü

ve

üstlenilen

işi

gereğince

yapmamak

Şiddete çağrıyı ve hakareti içermeyen düşünce ve ifade hürriyetinin
kısıtlanması ve cezalandırılması zulümdür.

Rüşvet çizgisinde kredilendirme oyunları ve ihale entrikalarıyla kamu
malları ve imkânlarını hortumlama ve hortumlatma zulümdür.

Bilgisiz, bilinçsiz ve beceriksiz kadrolara doğrudan veya dolaylı bir
şekilde onay vererek ülkenin iktisadî ve siyasî imkânlarının yabancılara
peşkeş çektirilmesi zulümdür.
Geçinilemeyecek düşük gelirlerden vergi alınması zulümdür.

Sömürü aracı olarak bizatihi zulüm olan faizli bankacılığın sahipleri
ve yöneticileri tarafından uğratıldığı zararları insanlarımıza ödetmek
zulümdür.
Örnekleri çoğaltılabilecek bu gibi toplumsal nitelikli zulümlere, daha
büyük zulümlere sebep olabilecek yöntemlere baş vurmadan yardımlaşarak
birlik içinde karşı çıkmak Kurânımızın emridir. Çünkü İnsanî değerlerle
örtüşen İslâmî iman ve yaşam çerçevesinde âhireti de mutlu kılabilecek
onurlu ve adâletli bir hayat sürebilmemiz, bu vazifemizi yapmamıza
bağlıdır. Kurân, müminleri şöylece vasfeder:
“Onlar zulme uğratıldıklarında yardımlaşanlardır.”2
Müslümanlar, ister kendilerine, ister başkalarına karşı yapılmış olsun
zulme karşı çıkmakla yükümlüdürler. Zulme karşı duramayan ve zâlimlere
zulümlerini haykıramayan müslümanlar geleceklerini yitirmeye ve daha
büyük zulümlere ma’ruz kalmaya mahkûmdurlar. ŞanlıPeygamberimiz bu
gerçeği şöylece açıklamaktadır:
“Bana inananları, zâlimlere karşı “ Zâlimler! “diye haykırmaktan korkar
gördüğünde onlardan geleceğe yönelik ümitler kesilmişdir.”
“(Zira) onlar zâlimleri görüp de engellemedikleri
onların bütününü cezalandırması pek yakın olur.”3

zaman

Allah’ın

Toplumsal
nitelikli
zulümlere
ve
bu
zulümleri
sürdürenlere
el
birliğiyle ve güç ölçüsünde karşı çıkmanın meşrû ve etkili bir yolu da
seçimlere katılmaktır.Seçimlere katılıp” zulümlere mani olabileceklerine
ve de adâleti sağlayabileceklerine inandığımız veya bu uğurda samimiyetle
çalışabileceklerine
güven
duyabildiğimiz yürekli insanları”
seçerek
yetkilendirmek; iktidara taşımaktır.
Seçeceğimiz insanların değer yargılarımıza göre inançlı ve liyakatli
olmaları İslâm’ın görev kıldığı, üzerinde zıddına ictihat yapılamaz bir
görevdir. Çünkü Kur’ânımız şöyle buyurmaktadır:
“ Ey İman Edenler! Müminleri bırakıp hakikati İnkâr edenleri üzerinize
egemen kılmayın. Allah’ın önüne kendisiyle suçlanacağınız bir kanıt
koymak ister misiniz?”4
Seçilecek insanların İslâmın bütününe talip olamayacakları, uygulanacak
düzenin farklı da olsa seküler vasıflı olacağı gerekçesiyle seçimlere
katılmamak sorumluluğu mûcip azîm bir hata olur. Zulüm içeren yapıyı
onaylamak olur. Kaldı ki gerektiğinde farklı inançlara sahip olan fakat
üstlenerek
insan
hakları
ve
hürriyetlerine
saygıları
ve
riskler
bağlılıklarını kanıtlamış olan insanları desteklemek ve de iki şerliden
daha az şerli olanı ihtiyar etmek ( seçmek ) bile bizler için görevdir.
Tarihî Hılful-Fudûl, delil nitelikli örneğimizdir.
Bilindiği gibi İslâm öncesi Cahiliyet döneminde Mekke’de zayıfların
canlarına, mallarına ve ırzlarına yönelik zulümler artmıştı. Mazlumların
artan
feryatları
üzerine
Peygamberimizin
amcası
Zübeyr’in
giderek
öncülüğünde sivil bir ittifak oluşturulur.Tarihe Hılful-Fudûl olarak
geçen bu örgüt şöylece yemin ederek eyleme başlar:

- Allah’a yemin olsun ki bundan böyle Mekke’de yerli olsun yabancı
olsun, zulme uğramış hiç kimse bırakmayacağız. Zâlimlerden hakları
alınıncaya kadar mazlûmlarla birlikte hareket edeceğiz.
Sevgili
katıldığı
buyurur:

Peygamberimiz;
Hılful-Fudûl’la

erdemli bir genç olarak yemin merasimine
ilgili olarak peygamberlik döneminde şöyle

Büyük ekonomik faydalar sağlamak amacıyla da olsa, oluşumuna şahit
olduğum Hılful-Fudûl gibi bir kuruluşun dışında kalmak istemem. Zulümden
sakındırmak ve ezilmişlerin haklarını zâlimlerden almak için bu gün bile
gün böylesi bir birliktelik için çağrılsaydım hiç durmaz, coşkuyla
katılırdım.5
* * *
Müminler olarak bizler gücümüz ölçüsünde yükümlü ve sorumluyuz. Her bir
türü İslâm’ın, olgun aklın ve ilmin giderilmesini gerektirdiğibir
“Münker” olan zulmü engellemekle ve başta adâlet olmak üzere “ Marûf “u
ikame etmekle de yükümlü ve sorumluyuz. Bu sebeple güç yetirebileceğimiz
bütün seçimlere
örneğin dernek, oda, vakıf, baro, mahallî ve genel
katılarak bize zulmedenlere karşı saf tutmalı, adâletten yana tavır
koymalıyız. Zira oylarımızla olsun zâlimlere karşı şavaşmamak dolaylı
olarak onlara onay vermek, destek çıkmak olur. Sevgili Peygamberimiz
böylesi bir duruma düşmekten bizleri şöylece sakındırır:
“Zulmettiğini bilerek
koparmış olur.”6

bir

zâlime

güç

katan

kişi

İslâm’la

bağlarını

Hutbemizi, Rabbimizin, “...Ne
zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.”7
şeklindeki emirleriyle özetliyor, Peygamberimizin yaparak yapılmasını
öğütlediği duâlarla bitiriyoruz:
“Alllah’ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırız.Öc
duygularımızı da yalnızca bize zulmedenlere yönlendir.”

alma

Oylarımızla Kimleri Destekleyebiliriz?

Geçen haftaki Cuma Mesajı’mızda haklarımız ve hürriyetlerimiz uğruna oy
kullanarak mücadele etmemiz gerektiğini açıklamıştık; İslâmî bir görev ve
bir
hak
olarak
kullanacağımız
oylarımızla
seçeceğimiz
demokratik
inançlı ve liyakatli olmaları
insanların değer yargılarımıza göre
lüzûmuna değinmiştik.

Hayatımızın her anı ve safhasında ve bütün sözlerimiz, davranışlarımız
ve işlerimizde uygulamamız gereken bir ana kuralımızı beyan ederek
değinilen konumuza açıklık getirmeye çalışalım.

Akıl ve onun ürünü olan ilimler bilgi ve yargı kaynağıdır. Ancak akıl
ve ilim çizgisinde İslâm bilginleri tarafından anlamı üzerinde ittifak
edilmiş Kur’ânî âyetlerin ve Şanlı Peygamberimiz Hz.Muhammed’e aidiyeti
ve manası üzerinde ittifak edilmiş hadislerin belirledikleri hükümlere
aykırı olacak şekilde ictihad yapılamaz: akıl yürütülemez; bilimsel veri
kullanılamaz. Böylesine yargılarla atılım yapılamaz; amel edilemez.

Kur’ân-ı
Kerîm’le
belirlenmiş
ve
Peygamberimizin
uygulamalarıyla
pekiştirilmiş, üzerinde aksine ictihad yapılamaz kurallardan biri de
seçeceğimiz insanların imanlı ve ehil (liyakatli) olmaları hakîkatidir.
A- Seçilecek kişilerin imanlı olmaları

Seçilecek olan insanların imanlı olmaları Kur’ânî emirlerin gereğidir.
Bununla ilgili Kur’ân âyetlerini sunmadan önce bu âyetlerde yer alan iki
anahtar kelimeyi açıklamamız ve tam anlamıyla kavramamız gerekmektedir.
Bu iki anahtar kelimeden biri “ Kâfir” diğeri de “Evliya” sözcükleridir.
Kâfir: Allah’a; O’nun yasal egemenliğine; ölüm sonrası hayata: Cennet
ve Cehennem’e inanmayan veya Allah’a ve ebedî hayata inanmakla birlikte
içeriği
ile
birlikte
Kur’ân-ı
Kerîm’in
Allah
tarafından,
bütün
Hz.Muhammed aracılığıyla insanlığa gönderilen Kutsal Kitap olduğunu kabul
etmeyen kişidir.
Evliya: Velî kelimesinin çoğuludur.Kur’ân dilinde velî seven, dostluk
gösteren, yardım eden, istenilen faydaları sağlayan ve de ilgi kurduğu
kişinin velâyetini, daha açık bir anlatımla ” kişinin işlerini üstlenen
ve onu temsil ve adına tasarruflarda bunan kimse “ anlamlarına gelir.
Sunacağımız konumuzla alakalı âyetlerde ise açıklanan velâyetle ilişkin
anlam
belirgindir.
Bu
anlamı
güncelleştirerek
şöylece
son
ifadelendirebiliriz:

Velî, velîsi olduğu kimse adına kültürel, hukûkî, siyasî, ahlâkî ve
ekonomik alanlarda temsile ve tasarrufa yetkili kılınan kişidir.1
Anlamları açıklanan
Kâfir
ve Evliya
âyetlerde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

sözcüklerini

içeren

ilgili

“Ey iman edeler! Müminleri bırakarak (Allah’a ve Ebedî Hayat’a
inanmayan; Kur’ân’ı İlâhî Kitab olarak kabul etmeyen) kâfirleri velîler
edinmeyin: (Onları kültürel, hukûkî, siyasî, ahlâkî ve ekonomik alanlarda
sizleri temsile ve adınıza tasarrufa yetkili kılmayın.) Suçluluğunuz
konusunda Allah’ın önüne açık bir kanıt mı koymak istiyorsunuz?”
“Ey
inananlar!
Yahûdileri
ve
Hristiyanları
velîler
edinmeyin:
(Onları... sizleri temsile ve adınıza tasarrufa yetkili kılmayın.) Onlar
velîleridir.
Hanginiz
onları
velî
edinirse
yalnızca birbirlerinin
kesinlikle onlardan olur. Şüphesiz Allah böyle zâlimlere doğru yolu
göstermez.”2
Müminler bırakılarak imanî hakîkatleri inkâra şartlanmış kâfirlerin
evliya edinilemeyeceği: kültürel, hukûkî, siyasî, ahlâkî ve ekonomik
alanlarda onlara velâyet yetkisi verilemeyeceğine ilişkin Kur’ânî düstûr
öylesine açık ve kesindir ki bu düstûr öz be öz babalar ve kardeşler
lehine bile ihlâl edilemez. Çünkü Yüce Rabbimiz; koyduğu bu düstûrun
müminleri zâlimlerden
kılacağını
beyanla
şöyle
çiğnenmesinin
buyurmaktadır:
“Siz ey imana ermiş olanlar! Eğer Allah ve ahlâk tanımaz inanç ve yaşam
biçimlerini
İslâm’a
sevip
tercih
edebiliyorlarsa
babalarınızı
ve
kardeşlerinizi (bile ) velîler edinmeyin. İçinizden kim onları velîler
edinirse işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.”3
İnsanları yöneten
ve yönlendiren
hiç şüphesiz inançları:
dünya
çelişkili
seküler
dünya
görülerine
inançlı
görüşleridir.İslâm’la
insanların velâyeti altında ve onların oluşturacağı toplumsal düzende
başta din ve vicdan özgürlüğü olmak üzere temel haklar ve hürriyetlere
gereğince sahip olarak yaşanılamayacağı zahirdir.

Bu sebeple, velâyetleri onaylanamayacak kâfirleri, oylarıyla temsil ve
tasarrufa yetkili kılmakla müminlerin; kendi nefisleri aleyhine zulmedici
olacakları ve de suçlulukları konusunda Allah’ın önüne, azaba uğratacak
açık bir kanıt koyacakları açıktır.
Burada açıklanması gereken önemli bir husus da, aday olacak mümin
kişilerin; içlerinde çalışacakları kurum ve kadroları, kendilerinin
tercih edilmesine neden olacak iman düstûrunu işleterek belirlemeleridir.
Aksi taktirde kendilerine oy verilmesine sebep oluşturacak özelliklerini
yitirmiş ve sorumluluk altına girmiş olurlar.

B- Seçilecek kişilerin ehliyetli olmaları

Seçilerek velâyet yetkisi verilecek kişilerin mümin olmaları yanı sıra
üretecekleri
alanlarda
ehliyetli
olmaları
da Kur’ân’ımızın
hizmet
gereğidir.

Yüce Rabbimiz şöyle emir buyurur:
“Allah size emânetleri layık olanlara vermenizi, insanlar arasında
hükmettiğiniz zaman da adâletle hükmetmenizi emreder.Allah size ne güzel
öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işten ve her şeyi görendir.”4
Anlamı sunulan bu âyette geçen El- Emânât kelimesi, indiriliş sebebi ve
de Ahzab sûresinin 72. âyetinin ışığı altında manalandırıldığında
anlaşılacağı gibi, başta dinî-siyasî önderlik ve toplumsal görevler olmak
üzere Allah’ın emirleri ve yasaklarına konu olabilen bütün görevleri
içine alır.
Emânet
nitelikli
bu
vazifelerin
kendilerine
verileceği
ehliyet
sahipleri ise, o görevlerle ilgili vahyî ve aklî bilgiler ve tecrübelere
bütün
kişilerdir;
bu görevlerini
Allah’ın
rızasını
sahip, ahlâkı
amaçlayarak toplum yararına yapabilecek insanlardır.

Toplumsal görevlerin kendilerine tevdi edileceği bu ehliyetli kişiler,
tarafımızdan kişisel ve kurumsal çıkarlara göre değil, Yaradanımızın emri
gereği objektif adâlet ölçülerine göre belirlenecektir.
Adâlet
ölçülerini
kullanmak
emâneti
gözetmektir
ve
de
Firdevs
Cennet’ine götürecek ameldir . Çünkü Yüce Rabbimiz Firdevs Cennet’ine
gireceklerin vasıflarını açıklarken şöyle buyurmaktadır:
“Onlar
emânetlerine,
gösterenlerdir.”5

sözleri

sözleşmelerine

ve

bağlılık

* * *
Kur’ân-ı
Kerîm,
velîleridir...”6

“Mümin

erkekler

ve

kadınlar

buyurarak onların birbirlerini temsil etmeleri
tasarrufta bulunmaları gereğini açıklamaktadır.

ve

birbirlerinin

birbirleri

adına

Gerekli aydınlara ve kurumlara sahip olduklarına göre duyarlı müminler
oylarını
kendilerine:
imanlı
ve
liyakatli
kardeşlerine
artık
yöneltmelidirler; inançları, hayatları ve değer yargılarıyla çatışan
insanlara oylarıyla payanda olmayı bırakmalıdırlar.
Kendilerini kabullenemeyen kişileri ve kurumları oylarıyla onaylamaya
ve yücelterek yetkilendirmeye devam edenleri Kur’ânımız bakınız nasıl
vasıflandırmakta ve nasıl uyarmaktadır:

“(Ey
Peygamber!)
Kendilerini
şiddetli
bir
azabın
beklediğini
münafıklara duyur. Onlar müminleri bırakıp velîler edindikleri kâfirlerle
güç ve şeref kazanacaklarını mı umuyorlar? Unutmayın asıl güç ve şeref
yalnız Allah’a aittir.”7
Biz ölçüleri vermeye çalıştık. Müşahhaslaştırıcı gerekli araştırmaları
ve istişareleri yaparak bu ölçüleri kullanmak da sizin görevinizdir.
“Hakkı inkâra şartlanmış kişiler birbirlerinin velîleridir.Eğer siz de
böyle birbirlerinizi velîler edinmezseniz yaşadığını coğrafyada( sizi Hak
yaşantınızdan saptıracak ) baskılar ve büyük karışıklıklar kaçınılamaz
olur.”

“Ey İman Edenler! (Siz gelin, ) Allah’a karşı kulluğunuzu sürdürün ve
sözleri, davranışları ve işleri ile imanlarını doğrulayan kişilerle
beraber olun.”8

İslâmî Yasaklardan Biri de Çifte Standartlılıktır

İnançlarımızı
gizlemek,
şahıslarımıza
ve
yakın
çevremize
çıkar
sağlamak, hatalı işleri meşrûlaştırmak, siyasî vs. amaçlarla hakları ve
özgürlükleri çiğnemek... ve de direnç gösteremeyip baskılar doğrultusunda
karar almak için başvurulan ana yöntemlerden biri de çifte standart
uygulamaktır: İkili ölçü kullanmaktır.
Çifte standartlılığın tanımı

İnançlarımızın zıtlarını açıklamak, öz benliğimizle insanlar arasında
ayırım yapmak ve diğer insanlara yönelik olarak farklı ölçüler kullanmak
şeklinde tanımlayabileceğimiz çifte standartlılık, olgun aklın çirkin
bulduğu ve İslâm’ın yasakladığı bir fiildir.

İslâm, Allah (cc)’ın insanlık için seçtiği ve razı olduğu dindir. Onun
son ve evrensel Peygamberi Hz. Muhammed (sav) dahil, Kıyâmet’e kadar
bütün Kur’ân dönemi insanlığı, ona inanmak ve onun ölçülerine ve de akılilim verilerine göre yaşamakla yükümlüdür. Hiçbir kişi için ayrıcalık
yoktur; çifte standart uygulaması azîm bir haramdır.
Yüce Allah (cc), Peygamberi Hz. Muhammed (sav)’e Kur’ân’da şöyle emir
buyurur:
“(Ey Peygamber!) Biz seni bir inanç ve yaşam düzeni ile görevlendirdik.
Sen onu izle. Hakikati bilmeyenlerin değişken boş arzularına uyma.”1
Yönlendirici ve yönetici ilâhî yasaların/buyrukların bütün insanlığı
kuşattığını açıklayan bu ve benzerî âyetler, hukukun üstünlüğü ilkesini
pekiştirirken imtiyazları ortadan kaldırmakta, çifte standartlılığı da
mahkûm etmektedir.
Çifte standart bir diğer anlatımla ikili çelişkili ölçüler kullanma
yasağını tarifimiz ışığında örneklendirerek şöylece açıklayabiliriz.
A- Çifte standartlılığın yasaklı olduğu ana alan iman hayatımızdır.
İnsan, Rabbine ve insanlara karşı çifte standart uygulayamaz. Örneğin
yaratıcı, yaşatıcı ve yasa koyucu otorite olarak bir taraftan Allah’ı,
diğer taraftan insanların oluşturduğu ilkeleri, yasaları, kurumları ve
sistemleri tanıyamaz. Dinimiz terminolojisinde buna şirk denir ki;
bağışlanmayacak suç-günahtır.2

İnanç hayatımızla ilgili yasak kılınan bir çifte standartllıık da
münafıklıktır. İslâm’a inanılmadığı halde Müslümanların yanında İslâm’ın,

diğer
insanların
yanında
ise
kâfirliğin
açığa
vurulması
olarak
tanımlanabilecek münafıklık, hiç şüphesiz bir çifte standartlılıktır.
Özellikle siyasî hayatımızda “Kur’ân’ı saygıyla öpüp baş üzre koymak”
şeklinde nice örnekleri pek çok görülen bu gibi Cehennemlik nifak
sahipleriyle ilgili olarak Kur’ânımızda şöyle buyrulur:
“Onlar müminlerle karşılaştıklarında -Biz de sizin gibi inanıyoruz!derler,
ama eğilim
gösterdikleri
şeytanlaşmış
kişilerle
baş başa
kaldıklarında
-Aslında
biz
sizin
yanınızdayız,
onlarla
sadece
eğleniyoruz- derler.”3
İman hayatımızla irtibatlandırılabilecek bir çifte standartlılık türü
de aynı anda Allah (cc)’a karşı başka, insanlara karşı başka amaçlar
taşımaktır. Bir diğer anlatımla Allah’a beğendirilmesi gereken amelleri
dindarlık görüntüsü altında insanları sömürmek için yapmaktır. Buna Riya
denir ki; bu nevi çifte standartlılık, azaba uğratacak tam bir vicdan
pisliğidir.4
B- İman hayatımız gibi çifte standartlılığın yasaklı olduğu bir alan da
sosyal hayatımızdır.
a-

İslâm’a bağlı kişi, kendisine ve kendisi dışındakilere çifte
standart, bir diğer ifadeyle farklı ve çelişkili ölçüler kullanamaz.
Mesela insanlardan doğru, âdil ve yardımperver olmalarını isteyen ve
zulüm, yolsuzluk ve yalakalıktan sakınmalarını öğütleyen kişinin
istekleri ve öğütleri zıddına yaşaması çifte standart kullanmaktır.
Bu anlamda ikili ölçü kullanmak Kur’ân-ı Kerîm’de “büyük bir günah
olarak” vurgulanmaktadır.5 Bu tür bir yaşam tarzının aklı kullanmamak
olduğu da şöylece açıklanmaktadır:
“İlâhî Kelâmı okuyup durduğunuz halde, siz kendinizi unutarak diğer
insanlara erdemli olmayı mı öğütlüyor/emrediyorsunuz? Hâlâ aklınızı
kullanmayacak mısınız?”6
Bu arada günahlarla aklî çirkinlikler, aklî çirkinliklerle günahlar
arasındaki bağlantıyı hatırlatmak isteriz.

b- Mümin kişi aynı konumda olan insanları ve birbirinin benzeri olan
değerlendirirken
de
çifte
standart
kullanamaz,
zıt
olayları
ayrımı
yargılarda bulunamaz. Örneğin, din, ırk, renk
yaparak, akrabayı
üstün
tutarak
ve
zenginle
fakiri
tefrik ederek
hüküm
insanları
veremez. Bazı insanlara haklarını verirken diğer
yoksun
bırakamaz;
bazılarını
beraat
ettirirken
diğerlerini
cezalandıramaz.
Bakınız Rabbimiz, bu gibi zulüm niteliği apaçık yaklaşımları Kur’ân-ı
Kerîm’de nasıl yasaklamaktadır:
“Ey iman edenler! Sizin, ana-babalarınızın ve akrabanızın aleyhine de
olsa Allah’ın rızasını amaçlayarak hakikate şahitlik yapın; adâleti
gözetin. Kişi zengin de olsa, fakir de olsa (ayırım yapmayın). Çünkü
Allah o ikisine sizden daha yakındır. Öyleyse, kendi boş arzu ve

heveslerinize uymayın ki, adâletten uzaklaşmayasınız. Eğer hakikati
çarptırırsanız, bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”7
İnsanlar arasında çifte standart kullanılamayacağına ilişkin İslâmî
sık
sık
aktüalitemizi
oluşturan
seçimlerle
de
kuralı
misallendirebiliriz.
Kişi, genel veya özel hangi türü olursa olsun adayların seçiminde de
çifte standart kullanamaz. Zira uygulanacak ölçüler belirlenmeksizin
ve
çifte
standartlara
dayandırılacak
seçimlerin
yapılacak
liyakatlileri tasfiye ederek toplumsal problemlere, ıstıraplara,
ayrılıklara ve büyük mağduriyetlere sebebiyet vereceği açıktır.
Bunun içindir ki
“emanet”in
çifte

Yüce Rabbimiz toplumsal görevleri
standartlar
kullanılarak
değil,

de içine alan
âdil
yargıda

bulunularak
ehline verilmesini
emretmektedir.8 Çifte
kullanılarak emaneti liyakatsizlere vermek, yapılması
zıddını yapmaktır ki; zulmetmektir.

standart
gerekenin

Ne acıdır ki, İslâm’ın inanç ve yaşam kurallarına saygılı görünümlü
cemaatler ve siyasî kadrolar bile kendilerine bağlı ve mutlak
itâatkâr çevrelerini korumak için çifte standart kullanarak bu zulmü
işlemektedirler.
Zulmün başarıyı ve mutluluğu engelleyeceği
sıkça ve şöylece vurgulanmaktadır:

gerçeği

ise

Kur’ânımızda

“...Hiç şüphesiz zâlimler başarıya/mutluluğa eremez.”
“...(Çünkü) Allah zâlimleri başarıya erdirmez.”9
Korunmak için bilgi ve bilinç düzeyimizi geliştirmeliyiz

Denemeye uğratılacağı için insan Hakka ve batıllara eğilimli ve
kabiliyetli olarak yaratılmıştır. Çifte standartlılığın haram kılınışı da
onun fiilen yapılabileceğini ispatlamaktadır. Yapılması gereken, bilgi ve
bilinç düzeyimizi geliştirerek ve Peygamberimizin (sav) yaptığı gibi
şöylece duâ ederek çifte standartlılıktan korunmaktır:
“Allah’ım! Rahmetini umuyorum. Bir an için olsun beni bana bırakma!
Bütün işlerimi gereğince düzenle! Buna güç yetirebilecek hiçbir ilâh yok,
ancak Sen varsın.”10

Beyaz Olan Helâllerle Siyah Olan Haramlar Arasında
Yer Alan Gri Tonlular da Meşrûdur

Kur’ân merkezli İslâm’ı özetleyici bir hadislerinde Allah’ın Elçisi Hz.
Muhammed (sav) şöyle buyurur:
“Allah sizler için sınırlar koydu, bu sınırları koruyun. Size farz
görevler yükledi, onları yapın. Yasaklar da koydu, onları çiğnemeyin.
Unutarak
değil,
ama
sizlere
rahmet
olması
için
bazı
alanları
özgürlüğünüze açtı. Onları da irdelemeyin.”1
Anlamı sunulan hadisten açıkça anlaşılacağı üzere ilâhî emirler ve
yasaklar sayılıdır. İnsanın hür bırakıldığı yaşam alanları ise sınırsız
denebilecek ölçüde pek çoktur.
Bu özgür
kılınan alanlar içinde
başkalarına
zarar
verilmedikçe
istenilen atılımlar yapılabilir, arzu edilen ilişkiler kurulabilir,
dilenilen şekilde yaşanılabilir. İnsanın hür (özgür) bırakıldığı örneğin
kişisel, siyasî ve hukukî alanlar içinde öylesine işler vardır ki, onlar
Kur’ân’ın ve Kur’ân onaylı Sünnet’in yasakladığı işlere benzeyebilir. Bu
benzeme açık olabildiği gibi, ilmi ictihadlarla açığa çıkarılabilecek
şekilde kapalı da olabilir.
Sevgili Peygamberimiz haramlara düşürebileceği gerekçesiyle haramlara
benzeyen sözler, davranışlar ve işlerden şöylece sakındırmıştır:

“Hiç şüphesiz helaller bellidir. Haramlar da apaçıktır. Helaller ile
haramlar arasında her iki tarafa da benzeyen/benzetilebilen şeyler
vardır. Ne var ki insanların çoğu bunları bilmez. Haramlara benzer
işlerden korunan kişi, dinini ve şahsiyetini korumuş olur. Korumayan
kimse ise, sürüsünü sınırlarında otlattığı yasak araziye düşürmeye ramak
kalmış çoban gibi haramlara düşebilir...”2
Peygamberimizin
bu
açıklamalarından
anlaşılacağı
gibi,
haramlara
ama haramlara götürebilecek köprü
benzeyen fiiller haramdeğildir,
konumundadır. Bu sebeple kaçınılması öğütlenmiştir.
Bilgili ve bilinçli müminlerle
İslâm
âlimleri,
Kur’ân
kaynaklı
sebeplerine
dayanarak benzer
sebepli
yasakların belirleyebildikleri
durumları ve işleri kerahetle veya yetki sınırlarını aşarak haramlılıkla
hükümlendirebilirler. Bazı alimlerin katılıp diğerlerinin katılmadığı bu
ictihadi hükümlerin, onları kabul edenler için bağlayıcı olabilecekleri
ileri sürülebilirse de etmeyenler için uygulamayı gerektirmezler. Çünkü
Peygamberimiz (sav)’in açıkladığı gibi harama benzerler haram olmayıp
yalnızca harama köprüdürler. Bir diğer ifadeyle haramlara benzer fiiller

haramlar
gibi
siyahlıkla
nitelendirilebilirler.

değil,

ancak

gri

tonlu

olmakla

Bir de ilâhî haramlar ve onlara benzeyenler içinde olmamakla beraber
tedirginlik duyulan, insanlar tarafından bilinmesi istenmeyen ve bu
özelliklerinden dolayı bilginler onay verseler bile içe sindirilemeyen
durumlar/işler vardır ki onlardan kaçınılması da Peygamberimiz tarafından
öğütlenmiştir.3 Ancak kaçınılması öğütlenmekle beraber bu tür davranışlar
ve işler de doğrudan haram değildir. Tedirginlik duymayan diğer müminler
için hiç değildir.
Harama benzer işlerle tedirginlik duyulup
içe sindirilemeyen
işler, benzerliğe
inananlar ve
tedirginlik
duyanlarca
kaçınılması
gereken ameller olarak kabullenilse
de onlar
diğer
insanlar için meşru/helal işlerdir. Onları
müminlerin
geneli için
mekrûh,
bir
diğer ifadeyle
sakıncalı
işler görmek pek büyük bir hatadır. Dinimizin özgürleştirdiği alanları
kısıtlamaktır. Onun kolaylaştırma ilkesini çiğnemektir.
Sorulaştırarak vereceğimiz misallerle konumuzu açalım.
1- Müslüman kadınların yüzlerini örtmeleri gerekir mi?
2-

Gıda türleri dışındaki
kapsamına alınabilir mi?

maddeler,

haram

kılınan

karaborsacılık

3- Yaklaşmış olmakla birlikte verici nisabına ulaşamamış kişi Zekât
alabilir mi?
4- Zararları ilmi metotlarla kanıtlanmış sigara türü maddelerin içimine
haramlılık hükmü verilebilir mi?
5-

Yürürlükteki seküler kurallara bağlı kalacağı kabulü ile seçilen
İslâmî
düstûrlara
aykırı
olacağı
değerlendirmesiyle
kişi,
seçmenleriyle yaptığı siyasî sözleşmeyi ihlal edebilir mi?

Soru örnekleri çoğaltılabilir.

Tarihi
ve
çağdaş
İslâm
bilginleri,
açık haramlara
benzeyip
benzemedikleri
esasından
hareketle
bu
sualleri
birbirinin
zıddı
olabilecek şekilde cevaplandırmışlardır. İslâm kültürü geleneğinde bu
nevi birbirinin karşıtı
cevaplar, aşırılıklar görülmüşse de genelde
mutlak doğrular veya yanlışlar olarak değil, hata ihtimalli doğrular ve
doğru ihtimalli hatalar olarak algılanmışlardır. Örneğin, bilinen dört
fıkıh mezhebinden birinin bağlılarının, görüşlerini kabul etmemekle
beraber diğer mezhebleri hak olarak kabul etmeleri bunun kanıtıdır.
Yaptığımız bütün bu açıklamalardan sonra ana mesajımızı sunabiliriz:

Yüce Rabbimizin Kur’ân’la belirlediği ve Elçisi Şanlı Peygamberimiz Hz.
Muhammed (sav)’le açıklattığı emirler ve yasaklar belirlidir.
İlâhî emirler ve yasakların çizdiği sınırlar dışındaki engin alanlar
ise özgür yaşamımıza açılmıştır.

Karşılaşabileceğimiz ve de bazı İslâm bilginleri çizgisinde haramlara
benzer
olduğuna
inanacağımız
veya
tedirginlik
duyup
içimize
sindiremeyeceğimiz işlerden haram oldukları için değil, harama köprü
olabilecekleri için kaçınmalıyız. Kendileri için Cennetler hazırlanmış
Mutteki kullardan olmanın ana yollarından biri de budur.4

Ama aynı konularda farklı ictihadları benimsedikleri için hiç kimseyi
yermemeli,
eleştirmemeliyiz.
Bizim
içlerimize
sindiremediklerimizi
benimsedikleri
için
insanları
çekiştirmemeli,
onlarla
çelişip
çatışmamalıyız. Çünkü hür kılındığımızalanlar
içinde bütün renkler
beyazdır. Yalnızca haramlara benzetilenlerle içe sindirilemeyenler, o da
ancak benzetenlerle benimseyemeyenler için gri tonludur. Gri tonlular ise
meşrudur-helaldir.
Özellikle yaşadığımız toplumsal şartlar içinde bu tür hatalar yapılarak
büyük günahlara girilebildiği için duyarlı olmalıyız.
Hutbemizi Nisa Sûresi’nden âyetlerle bitiriyorum:
“İşte bunlar Allah tarafından konular sınırlardır. Kim Allah’a ve
Elçisi Muhammed’e tabi olursa, Allah onu içinden ırmaklar akan Cennetlere
koyacaktır. (Cennete girenler ise) Orada ebedî kalacaklardır. Bu, büyük
bir mazhariyettir. Kim de
Allah’a ve Elçisi’ne isyan eder ve O’nun
koyduğu sınırları ihlal ederse, onu da içinde yerleşip kalacağı ateşe
atacaktır ve onu alçaltıcı bir azab beklemektedir.”5

Aklı Kullanmak İslâm’a Açılmaktır

Nuranî bir varlık
olan akıl, kendisi ile bilgi edinilen rûhi
kabiliyettir. Bilgi aracı olarak akıl Hz. Peygamberin dilinde “Allah’ın
yarattığı en üstün varlıktır” ve insan akılla yüceltilmiştir.

İslâm literatüründe akıl aracılığı ile edinilen
denilmektedir. Şanlı Peygamberimizin aşağıda sunulan
pekiştirmektedir:

bilgiye de akıl
hâdisi bu anlamı

“Hiçbir kişi kendisini doğru yola erdirip tehlikeden koruyan akıldan
daha değerli bir şey kazanmamıştır.”*
Bilgi aracı veya edinilen bilgi anlamına akıl, görülenden görülmeyeni
kavratan, iyiyi kötüden ayıran bir kaynaktır. Ne var ki o mutlak anlamda
mükemmel değildir. Duyu organları gibi gücü sınırlıdır. Bilgi düzeyine
göre her insandaki idrak seviyesi farklıdır. Kur’an “...Onları ancak
bilenler akledebilir (anlayabilir.)” buyurmakla bu gerçeğe işaret eder.
Öfke ve şehvet gibi duyguların, eğitim ve öğretim gibi kültürel
etkinliklerin tesiri altına girebildiği için yanılabilir, yanıltabilir.
varlıklar âlemi hakkında
Özellikle duyu organları ile izlenemeyen
âcizdir. Mevlânâ’nın ifadesi ile, söz ve davranışlarımızda rehberse de,
derunî hayat alanında çamura batmış merkep gibidir.
Durağı kalp, ürünü bilgi olan akıl, gücünü aşan konularda vahye;
Allah’ın Peygamberler aracılığı ile gönderdiği bilgilere muhtaçtır ve o
ancak vahiy’le birleştiğinde insanın gerçek mürşidi olur.

Özetlediğimiz
özellikleri
ile
akıl,
İslâmî
imân
ve
görevlerle
yükümlülüğün sebebi, ebedî sorumluluğun da nedenidir. Kur’ân, Allah’ın
verdiği aklın yaratılışı doğrultusunda ancak putlaştırılmadan ve gücünün
olduğu
bilinerek
çalıştırılmasını
ve
faaliyetlerinin
sınırlı
istemektedir.
Zira
ilâhî
hitap
akladır.
Allah’a
sürdürülmesini
O’nun
buyruklarınayönlendirecek, yargılanma gerçeğini
yöneltecek,
kavratacak belgeler akla açılmıştır. Niceleri göklerde ve yerde bulunan
fakat yüz çevrilerek geçilen bu belgelerden bazılarını beraberce okumaya
çalışalım.
Bakara 164; “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün
sürelerinin değişmesinde, insanlara faydalar sağlamak üzere denizlerde
gemilerin süzülüşünde, Allah’ın gökten su indirip, kendisi ile ölmüş yeri
canlandırdığı yağmurda, yer yüzünde hayat verip yaydığı canlılarda,
rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre
hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için

(Allah’ın varlığına,
deliller vardır.”

birliğine,

âhiret

hayatının

gerçekliğine)

nice

Ra’d 4; “Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları,
hububat ekili tarlalar, bir kökten sürgün verip küme halinde ya da tek
başına boy veren hurma ağaçları vardır ki, hepsi de aynı sudan
sulanırlar. Hal böyle iken yine de (insanlara ve hayvanlara sağladıkları)
ürünler bakımından, Biz onların bazılarını bazılarına üstün kılıyoruz.
bütün
bunlarda
aklını
kullanan
insanlar
için
mutlaka
Doğrusu
(çıkarılacak) dersler vardır.”
Nahl 12; “Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize
vermiştir. Yıldızlarda O’nun emri ile bir hizmete boyun eğmiştir. Bütün
bunlarda aklını çalıştıran bir topluluk için elbette ibretler vardır.”

Rum 24; “Gözünüzün önünde size korku ve ümit veren şimşekleri
çaktırması ve gökten yağmur yağdırıp, bununla ölü toprağa can vermesi de
mucizevî
işaretlerindendir.
Verilen
örneklerde
akıllarını
O’nun
kullananlar için belgeler vardır.”
* * *
Akıllar, kullanılmak, gerçeklere ulaşılmak içindir. Kullanılmayan, bir
diğer ifadeyle sağladığı bilgiler değerlendirilemeyen ve bizi Rabbimizin
koyduğu düzene ulaştırmayan akıl, üzerimize pislikler salınmasına neden
olur. Yunus Sûresi’nin 100. âyetinde şöyle buyrulur;
“Allah’ın izni olmadıkça hiçbir benlik imân edemez. Allah alçaltıcı
pislikleri, aklını kullanamayanların üzerine bırakır.”
Aklı kullanamamanın veya onu tek başına biricik otorite tanımanın neden
derinleşerek
hayvanlardan daha
alt düzeylere
olacağı aşağılıkların
de
kaçınılmazdır.
Bu
gerçek
Furkan
Sûresi’nde
şöylece
düşürmesi
açıklanır;
“Ey Peygamber! Yoksa sen onlardan çoğunun senin ulaştırdığın mesajı
dinlediklerini ve akıllarını kullandıklarını mı sanıyorsun? Hayır, hayır
onlar hayvan sürüsü gibidir. Doğru yoldan hiç mi hiç haberleri yoktur.”
Görevini yaparak Allah’a yöneltemeyen ve O’nun rızasına erdirecek yaşam
tarzına erdiremeyen aklın uğratacağı zillet dünya ile sınırlı kalmayacak,
âhiret azabına da uğratacaktır.
Mûlk Sûresi’nde şöyle buyrulur:
“Cehenneme atıldıklarında onun bekçileri cehennemliklere sorarlar:
Size hiçbir uyarıcı (peygamber) gelmedi mi?
Gelmedi olur mu, bize uyarıcı(lar) geldi fakat biz (onları) yalanladık
ve Allah hiçbir emir-yasak indirmemiştir, siz büyük bir sapıklık
içindesiniz dedik, derler ve cevaplarını şöylece sürdürürler:
Eğer biz söz dinleseydik yahut aklımızı çalıştırsaydık şu çılgın ateşin
yaranı olamazdık.”
* * *

Aklını kullanamayanlar tarihi asırlarda olduğu gibi, dönemimizde de
akılcılığı putlaştırmakta, ürünü olan ilimle birlikte aklı, İslâmî imân
ve yaşamdan kaçışın gerekçesi kılmaktadırlar. Oysaki akılcılık ve
bilimsellik, İslâmî imânın ve yaşamın sebebidir.
Aklımızı kullanarak,
gerçek akıllılardan
olmaya çalışalım. Dünya
hayatını ilâhî ölçülere göre programlayıp âhiret gayesi ile yaşama,
akıllılığın göstergesidir. Peygamberimiz ne güzel buyurmuştur:

“Akıllı kişi nefsî arzu ve emellerini kontrol altına alan ve ölümden
sonrası için çalışandır.”
Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:
“Dünya hayatı (ebedî hayata nisbetle) ancak (bir tiyatro oyunu ve
televizyon eğlencesi gibi kısa süreli) oyun ve eğlenceden ibarettir. Hâlâ
aklınızı işletmeyecek, kafanızı çalıştırmayacak mısınız?”

İstisnasız Her İşi Güzel Yapmakla Mükellefiz

Bütün yüceliklerle vasıflı ve tüm eksikliklerden berî olan ve her şeye
gücü yeten “Allah’ımız güzeldir ve güzelliği sever.”1
Güzelliği
sevdiği
içindir
ki
O,
yarattığı
her
varlığı
güzel
Gökyüzünü güzelleştirmiş,
yerküremizi
de güzelliklerle
yaratmıştır.
donatmıştır. O, biz insanları da en güzel kıvamda yaratmış, suretlerimizi
güzelleştirmiştir.

Ölümü ve hayatı da hangimizin daha güzel ameller yapacağını denemek
halketmiştir.2
Mevlâmız
yapmakla
yükümlü
kılındığımız
güzel
için
amellerin umumi ölçülerini sözlerin en güzeli kıldığı Kur’ân’ımızla
bildirmiş,
ahlâkını
pek
azim
kıldığı
elçisi
Hz.
Muhammed’le
de
3
örneklendirmiştir.
Bu
sebeple
güzelliklerin
ameli
misallerini
mübarek
hayatında
bulacağımız Hz. Muhammed (sav), kendi görevini ahlâkî güzellikleri
tamamlamak olarak açıklarken bizim görevimizi de şöylece özetlemiştir:
“Allah her şeyin ihsan üzere, güzel yapılmasını emretmiştir. Öldürürken
güzelce öldürünüz. Hayvanınızı keserken de güzelce kesiniz, bunun için
kesim yapacak kişi bıçağını iyice bilesin de hayvanının ızdırabını
hafifletsin.”4
* * *
Dinimizin temel kurallarından birini oluşturan ve hutbemizin omurgasını
teşkil edecek olan bu Hadis-i Şerif’e göre; yatıp, kalkmadan yemek
kılık-kıyafetten
selamlaşmaya,
üretim-tüketimden
ticarete,
yemeye,
yargıdan siyasete kadar bütün hayati faaliyetlerimizi güzelleştirmekle
mükellefiz.
Güzelleştirmenin şekille ilgili şartları

Güzelleştirmenin bir arada bulunması gereken biri şekle, diğeri öze
bağlı iki ana şartı vardır. Şekle ilişkin şartı; yapılacak işin, ilâhî
yasaları içeren vahye ve akla uygun olmasıdır.

Vahye yani dine, bir diğer ifadeyle Allah’ın ve Peygamberi
Hz.
Muhammed’in emirleri ve yasaklarına uygun olarak gerçekleştirilen bütün
sözler, davranışlar ve işler, güzelleştirilmiş ameller olduğu gibi
vahiyle ayarlı ve ilimle donanımlı aklın verilerine uygun olarak
gerçekleştirilen işler de güzelleştirilmiş amellerdir.

Mesela; faiz, aldatma ve karaborsa karıştırılmamış, karşılıklı rızaya
dayalı ticaret şeklen güzelleştirilmiş bir eylem olduğu gibi, doğruluğu
tecrübelerle kanıtlanmış akıl onaylı ve kamu yararlı trafik kuralları da
şeklen güzelleştirilmiş kaidelerdir.
Güzelleştirmenin özle ilgili şartı

Güzelleştirmeninöze
ilişkin şartı ise, şeklen dine ve akla uygun
Allah’ı
görür
ve
O’nun
tarafından
görülür
şuuru
içinde
işleri
ibadetleştirerek yapmaktır. Her şeyi ihsan üzere, yani güzelleştirerek
yapmanın Peygamberimiz’in dilindeki anlatımı da budur. Konumuzu bir
misalle açalım.
Dinimizin veya dinimizin hüküm koymadığı yerlerde aklın onayladığı
verimli çalışmaların, emrolunduğumuz güzelliklerine kavuşturulabilmesi
için onların Allah’ın beğenisine sunulma amacıyla Allah (cc) görüyor ve
O’nun tarafından görülüyor bilinci içinde yapılması gerekir.

Özbenlikler adına egemenlikler kurmak, üstünlük ve şöhret sağlamak
amacıyla yapılacak işler, dinî veya aklî olmak gibi şekil şartına uygun
olsalar bile çirkinlikten kurtulamazlar. Zirâ ilmî çalışma, dinî ve aklî
doğrulara çağırma ve silahlı cihad gibi kutsal amellerin çıkar, şöhret ve
etnik taasub adına yapılmasının azablara uğratacağını bildiren Nebevî
hadisler, Allah’ın beğenisini kazanmak için yapılmayan işlerin muazzeb
kılacak çirkinlikler olduğunu duyurmaktadır.5
Peygamberimizin,

“Rahman

ve

Rahim

olan

Allah’ın

adıyla

başlanmayan

iradeli her iş eksiktir”6 buyurarak, açıklamak istediği gerçek de budur.

Yani ibadetleştirilme
hakikatidir.

amacı

güdülmeyen

işlerin

güzelleştirilemeyeceği

Öldürme ve kesme de güzelleştirilmelidir

Her
işi güzelleştirerek
yapma
görevimizi
açıklayan
hadislerinde
Peygamberimiz, insan öldürme ve hayvan kesme fiillerinden güzelleştirme
örnekleri vermiştir. Buna göre mesela yargı kararını uygulama gereği
işkence yapmadan ve insana saygı
öldürürken, kişiyi lanetlemeden,
çiğnemeden
öldürerek
öldürme
fiili
güzelleştirilecektir.
ilkesini
Allah’ın yararlanmamız için yarattığı hayvanları, O’nun verdiği ruhsatla,
hiç ızdırap
O’nun adına keserken itip kakmadan ve mümkünse hiç mi
vermeden keserek kesme eylemi güzelleştirilecektir.

- Doğrusunu Allah bilir- Peygamberimiz’in açıkladığımız bu örnekleri
vermesinin asıl amacı, her işi güzelleştirerek yapma görevimizin hiçbir
istisnası olamayacağını göstermektir. Zira, olumsuzlukta öldürme-kesme
fiilini aşan iradeli bir davranış düşünülemeyeceğine ve öldürme-kesme
fiili de güzelleştirme kapsamına alındığına göre, istisnasız her iş
tarafımızdan güzelleştirilerek yapılacaktır.
Güzelleştirmenin amacı hayatı ibâdetleştirmektir

Bizim her işi güzelleştirerek yapma yükümlülüğümüzün amacı nedir? Çok
iyi bilinmelidir ki gaye, yaratılışımızın sebebi ve de ana görevimiz olan
Allah’a ibâdeti gerçekleştirmektir. Çünkü açıkladığımız ölçülere göre
güzelleştirme ibadetleştirmedir; Allah’a ibâdet etmedir. Bu gerçeği
açıklanan ölçüler içinde her güzel amel ibâdet, her ibadet de güzel
ameldir şeklinde ifade edebiliriz.
Bu tesbit felsefî bir yaklaşım değildir. Kur’ân gerçeğidir. Zira
güzelleştirme ile ibadet arasındaki ilişki Kur’ân’ın doğruladığı bir
hakikattır.

Kur’ân’ın insanın yaratılış nedenini güzel ameller yapmak olarak
açıkladığı gibi, ibadet etmek olarak da belirlemesi bu ilişki gerçeğini
açıklamaktadır,7 Kur’ân’ın, Allah’ın mükâfatlandıracağı ibadet vasıflı
amellere “hasene” yani güzellik adını vermesi de bu ilişkinin varlığını
kanıtlamaktadır.8
Güzelliklere erdirilmeyi dilemeliyiz
Güzelliklere olduğu gibi çirkinliklere de eğilimli ve kabiliyetli olan
insanın her işi ihsan üzere güzelleştirerek yapması, pek tabiki çok
zordur ve ilâhî yardımı gerektirmektedir. Bu sebepledir ki Kur’ân’ımız
bize şöylece duâ ederek güzellikler istememizi öğütlemektedir:
“Ey Rabbimiz! Bize dünyada güzellik ver. Âhirette de güzellik ver ve
bizi ateş azabından koru.”9
Hutbemizi, güzelliklere yöneltiği kullarına büyük armağanlar hazırlayan
güzel Rabbimizin güzel bir va’di ile bitirelim.
Yunus Sûresi âyet 26:
“İşlerini güzel yapanlara, yaptıklarından daha güzel (armağanlar) var.
Çok daha fazlası da var. Onların yüzlerine ne kara bulaşır ne de zillet
ulaşır. Onlar cennetliklerdir ve orada ebedî olarak kalacaklardır.”

Cennete Ancak Meşakkatleri İçeren Hürriyet ve
Sosyal Adâlet Atılımları ile Girilebilir

İnsan
hayatının,
özelliklerinden biri
kaygıdır.

bütün
insanları
kuşatacak
şekildeki
de meşakkattir; şiddet, yorgunluk, acı,

İnsanın meşakkatli bir varlık
Sûresi’nde şöylece açıklamaktadır:
“Gerçek şu ki biz insanı
yaşayacak şekilde yarattık.”1
Kur’ân
müfessirlerinin
özetleyebiliriz:

bu

olarak

yaratıldığını

meşakkat-imtihan-çile
âyetle

ilgili

Rabbimiz

yüklü

bir

yorumlarını

ortak
çile,
Beled
hayatı
şöylece

Meşakkat kader yazgısıdır
İnsanın ana rahmindeki oluşumu, doğumu, çocukluk dönemi, çalışmak
zorunluluğu, ilâhî emirleri ve yasakları uygulama yükümlülüğü, doğrudan
veya hataları sebebiyle uğratılacağı korku, tutsaklık, hastalık, baskı,
çizilemeyecek emeller, ihtiraslar,
ihtiyarlık,
kıtlık, sömürü, sınır
ölüm, kabir zulmeti, ilâhî yargılama, azaba uğrama dehşeti...
Bütün bunlar, insanın bedenen ve rûhen meşakkatlere mahkûm olduğunu ve
bu kaderi yaşamak mecburiyetinde kalacağını açıklamaktadır.2

Meşakkat zaviyesinden bakılarak vurgulanması gereken bir temel hakikat
de şudur:

Yorucu-çileli
hayat;
mü’min-kâfir,
itâatkâr-âsi
bütün
3
İlâhî
hikmet
gereği
en
büyük
belalara
kuşatıcıdır.
peygamberler de acıların insanı kılınmıştır.4

insanları
uğratılan

Özetlersek, Hz. İbrahim olmak da zor, Nemrud olmak da. Gece ibadetlisi
olmak da yorucu, eğlenceler müdavimi alkolik olmak da. Âdil olmak da
çileli, zâlim olmak da.

Allah’a iman edilmediği, Âhiret’e inançla ölüm öldürülemediği, ilâhî
deneme aracı olarak meşakkatlerin Cennet’e götürebileceğine inanılmadığı,
böylece konumlandırılamamış ve ebedîyetle amaçlandırılamamış bir hayat
yaşanacağı için, kâfirlerin ve azgın günahkârların yaşamı daha da zordur.
Yüce Rabbimiz, “Öğütlerimden yüz çevirenlere dar bir hayat vardır...”
buyurur ve cehennemlikleri, “Çalışanlar
ve de yorulanlar.”
olarak

vasıflarken, bu gerçeği açıklamaktadır.5

Meşakkatli bir dünya hayatını öngören ilâhî senaryo, insanın kendi
yazımı veya tercihi değildir. İnsanı yaratan Allah, ona bu kaderi
çizmiştir. Ama rahmeti sınırsız olan Mevlâ, onun için hiçbir meşakkatin
çekilmeyeceği, hiçbir korku ve elemin yaşanmayacağı ebedî cennetler de
hazırlamıştır.6
Meşakkatin bir amacı da sosyal adâleti sağlamaktır

Meşakkat kaderli biz insanlar, fıtratlarımız izinde ve Kur’ân’la
noktalanan ilâhî vahyin rehberliğinde, Yaradanın otoriter gücüne ve
yargılayıcı kudretine inanmakla mükellef kılındık. Cennet’e açılan
meşakkatli-yorucu görevlerle de ilâhî imtihana tabi tutulduk.

Bu görevler arasında haklar ve hürriyetleri korumakla, sosyal adâleti
dayanma ve onları aşmada
sağlamak başta gelmektedir. Meşakkatlere
yapılması gerekli bu temel görevi geliniz Beled Sûresi’nin ilgili
âyetlerinden öğrenelim.
Rabbimiz şöyle buyurur:

“Biz insana iki göz, bir dil ve bir çift dudak vermedik mi? Ona
iyiliğin ve kötülüğün yolunu göstermedik mi? Ama o insan sarp yokuşa
tırmanmayı denemedi. O sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin?
O, insanı boyunduruklarından kurtarmaktır ya da açlık dönemlerinde
(din-akrabalık-komşuluk) yakınlığı olan yetimi veya yoksulluğa batmış
yoksulu doyurmaktır.
Bir de imanlılardan ve de birbirlerine sabrıve
merhameti tavsiye
edenlerden olmak (bu özellikleri taşıyanlara katılmak ve bu yolda
birliktelikler oluşturmak)tır. İşte bu görevleri yapanlar cennetlik
erdemlilerdir.”7
Bu âyetlerden Cennetlik erdemlilerden olabilmek için,
atılmak gerektiğini ve bu atılımın iki grup görevler
gerçekleştirilebileceğini öğreniyoruz.

sarp yokuşa
manzumesiyle

Sosyal adâlet İslâm’a yöneltici ve Cennet’e götürücüdür

Hakları ve hürriyetleri çiğnenip kısıtlanarak, maddeten veya manen
düşürülmüş,
baskılara
uğratılmış
insanları
hürriyetlerine
esarete
kavuşturma ile yoksulluğun pençesinde kıvranan yetimleri ve yoksulları
öncelikli görevlerimiz
arasındadır.
Bu
görevlerimizi
doyurmak,
imanlılardan, sabrı ve merhameti öğütleyenlerden olma; bu özellikleri
taşıyanlara katılma vazifelerimiz takip etmektedir.

Kur’ân’ın yaptığı sıralamada “temel hakların korunması ve sosyal
adâletin sağlanması olarak” günümüze aktarılabilecek görevlere öncelik
verilmesi calib-i dikkattir. Çünkü bunlar ilâhî nitelikli insan doğasının
kabulleneceği ve öncelik vereceği vazifelerdir. Bu vazifelere öncelik
vermeyen bir iman ve ahlâk düzeni, insanlığı kuşatamaz.

Allah’ın
vaz’ettiği
İslâmî
düzen,
ancak
insanların
baskılardan kurtarılacağı
hür
ortamlarda, zaruri ihtayaçların
karşılanabileceği
sosyal
zeminlerde
yeşerebilir.
Görevler
sıralamasındaki Kur’ânî tercihin Peygamberimiz’in diliyle açıklanmış bir
önemli sebebi de, insan haklarını korumanın
ve mali
yardımlarda
bulunmanın,
İslâmî hayata
yol açacağı gerçeğidir.

Bir diğer ifadeyle korunup sürdürülebilen yaratılış çizgisinin İslâm’la
örtüşeceği hakikatidir.

“Sahabi Hakîm İbn-u Hızam İslâm öncesi yaşadığı cahiliyet döneminde
yaptığı esir azat etmek, yetimlere ve dullara yardım etmek gibi
hayırların kendisine fayda sağlayıp sağlamayacağını sorduğunda, Şanlı
Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
Sen yaptığın bu hayırlar sebebiyle İslâm’a erdirildin.8

Zayıf yaratılan biz insanların kader senaryosu ile yaşamaya mahkûm
edildiği meşakkatleri, cennetin kendileriyle kuşatıldığı meşakkatlere
kılmak,
dönüştürerek, onurlu bir yaşantıya ve ebedî mutluluğa aracı
akıllı ve düşünür olmanın gereğidir.9
Açıklanmaya çalışıldığı üzere bizleri yaratan ve sorgulayacak olan
erdemliğe
ve
Cennetlere
götürecek
meşakkatleri,
“zayıf
Rabbimiz,
kurtarmak
ve ihtiyaçlarını
karşılamak”
insanları boyunduruklarından
olarak örneklendirmektedir.
Hiç şüphesiz görevlerimiz gücümüzle sınırlıdır. Bu sebeple karşılığı
insana
yönelik
olarak
yapılacak
her hayır,
Allah’dan beklenerek,
emrolunduğunuz sarp yokuşa atılmaktır ve Cennet’e götürücüdür.
Sahabi Bera İbnul-Azip şöyle anlatıyor:

Bir çöl adamı gelerek kendisini Cennet’e götürecek ameller öğretmesini
isteyince şanlı Peygamberimiz, ona şu öğütleri verir:
Esiri esaretten kurtar veya kurtarılmasına yardımcı ol. Sağılır
hayvanını ihtiyaçlı olana ver. İlişkilerini koparan akrabana karşılık
beklemeksizin yardım et. Bunlara güç yetiremezsen açı doyur, susamışı
Aklın
ve
dinin
güzel
bulduklarını
öğütle,
aklî
ve
dinî
içir.
çirkinliklerinden sakındır. Bunlara da güç yetiremezsen, hayırlar dışında
dilini koru.”10
Hutbemizi, Rabbimizin yaratıcı ve
yüklediği insana yönelik görevleri
bildiren âyetlerle bitiriyorum:

sorgulayıcı otoritesine inanmayan,
kabullenmeyen kişilerin akıbetini

“(Tabiat ve de Kur’ân) âyetlerimizi tanımayanlar, bahtsızlıklarını
bizzat örgülemiş cehennemliklerdir. Onları, üzerlerine kilitlenecek ateş
azabı beklemektedir.”11

İslâm’a İman ve Bağlılık Güçlü Olmayı Gerektirir

Yüce Allah’ın bizlere verdiği temel haklar ve hürriyetlerimizi korumak
için güce muhtacız. Bu haklar ve hürriyetlerimizi kullanarak yaratılış
sebebimiz olan ibâdet görevimizi, hayatımızı İslâmlaştırarak yapabilmek
güç
gereklidir.
İslâm’ın
görevleştirip
âhiret
mutluluğuyla
için
insanlık değerlerini
egemen
kılmak
için de güç
irtibatlandırdığı
zarûridir.
Bu sebeple İslâm Hakk’la donanımlı gücü-kuvveti yüceltmektedir. Kur’ân,
güçlülüğe yöneltirken, sevgili Peygamberimiz de
buyruklarıylabizleri
sebeplerine yapışarak, kuvvetli olan mü’minlerin Allah katında daha
hayırlı ve sevgili olacağını duyurmuştur.
O, bir mübarek sözlerinde şöyle buyurur:

“(Gerekli atılımları yaparak) güçlü olan mü’min (lüzumlu girişimleri
yapmadığı için) zayıf düşen mü’minden daha hayırlı ve Allah katında daha
sevgilidir.”
Böyle olmakla beraber (imanlı oldukları için) her bir mü’minde hayır
vardır. (Aman kuvvetli olabilmek için) sana fayda sağlayacak olana yapış.
Allah’tan da yardım dile. (Ama atılım yapmada) âciz olma.

Eğer (şu veya bu sebeple) başarısızlığa uğrarsan, sakın ha
yapsaydım böyle olurdu- gibi sözler söyleme, yalnızca şöyle de:

-şöyle

- Allah böyle takdir etti. Allah’ın dilediği olur.
(İyice bil ki;) -Şöyle yapsaydım böyle olurdu- gibi dövünmeler şeytanî
eylemlere yönlendirir.”1
Sahip olmamız gereken gücü, bedenî-ilmî-malî-estetik
olarak beş madde halinde özetleyeceğiz.

ve

takva

gücü

Bedenî güç
Fizik yapımız
Sorgulanacağımız
görevimizdir.

ve sıhhatimiz Rabbimizin pek büyük bir nimetidir.
bu nimeti koruyup geliştirerek, bedenen güçlü olmak

İslâmî hayat tarzı bu gücü sağlayıcı özelliktedir. Özetlersek; vücutelbise-ev ve işyeri temizliğine önem vererek, alkollü içkiler ve domuz
eti gibi haram, sigara gibi zararlı maddelerden kaçınarak, zina,
eşcinsellik, adet halinde ilişki gibi yasaklı temaslardan sakınarak,
bedenî gücümüzü korumalıyız.

Kadın-erkek karışımına ve vücut teşhirine yer vermeksizin sporlar
yaparak, çok yönlü amaçlarla iç ve dış turizme yönelerek, bizler için
yaratılmış maddelerden yararlanıp yararlandırarak, namaz, oruç ve zikir
gibi görevlerle vücudumuz ve rûhumuzu besleyerek, hastalık halinde de
tedavi olarak bedeni gücümüze güç katmalıyız.
Çünkü bedenî güç açıklanacak diğer güçlerin de kaynağıdır. Kur’ân
diliyle ifade edersek o, güvenilirlik ve ilim gibi saygı duyulup tercih
sebebi kılınması gereken bir güçtür.2

İlmî güç
Edinmemiz gereken ana güçlerden biri de ilmî güçtür. Biz bu güçle
Kur’ân ve Nebevî Sünnet kaynaklı ilimlerle bu kaynakların işaret ettiği
matematik, fizik ve kimya gibi müspet bilimleri, ayrıca bütün sanat
dallarıyla tüm teknolojileri kasdediyoruz.

İlmî güç, hayatımızı konumlandırıp amaçlandıracak, Allah’ın yarattığı
nimetlerden daha çok yararlandıracak, insanlara daha ziyade faydalı
kılacak güçtür.

Emperyalist-zâlim güçleri etkisizleştirecek, İslâm’ın ibadetleştirdiği
adâlet ve barış gibi insanlık değerlerini yaygınlaştırıp, egemen kılacak
olmuştur. Kur’ân-ı
güçtür. Bunun içindir ki İslâm’ın ilk emri “Oku”
Allah’ın
bilgi
sahiplerinin
derecelerini
yükselteceği
Kerim’de
bildirilmiştir. Peygamberimiz de Allah’ın rızası hedeflenerek girilecek
ilim yolunun Cennet’e götüreceğini müjdelemiştir.3
Malî güç
Malî güç de gereklidir.
Her mü’min; kendisinin eşi ve çocuklarının,
fakir ana-babasının
karşılamak,
akrabasının
ve
toplumunun
yoksulları,
ihtiyaçlarını
işsizleri, dulları ve yetimleri gibi yardıma muhtaç kesimlerine nafaka ve
zekât verebilmek için de malî güce muhtaçtır.
Hayırlara aracı kılınabilecek etkili bir çevre edinebilmek, şer güçler
ve atılımlarla mücadele
verebilmek
için de mali
güç gereklidir.
İnsanların haklarına tecavüze yol açıcı gasp-faiz-karaborsa, içki-kumar
fuhuş işletmeciliği ve emeği sömürü gibi haramlara bulaşmaksızın mü’min
çalışmalı, atılım üstüne atılım yapmalı, daha çok verici olmak için, daha
çok kazanmayı amaç edinmelidir.
Kur’ân-ı
Kerim’de
Firdevs
cennetlerine
girecek
mü’minlerin
bir
sıfatının
da zekât
verici
güce
ulaşmak
için
çalışmak
olduğunun
açıklanması, bu amacın meşruiyetinin kanıtıdır.4
Estetik güç
En etkili güçlerden biri olan estetik (güzellik) en güzel kıvamda
yaratılmış olan bizlerin amacı olmalıdır. Zira hukukî cezaların infazı ve
hayvan kesimi dahil, her şeyin İslâmî, aklî ve bilimsel ölçülere göre

güzel yapılması, Sevgili Peygamberimiz’in diliyle görevimiz kılınmıştır.5
Bu sebeple giysilerimizi, konuşmalarımızı, davranışlarımızı ve işlerimizi
ibadet olduğu inancıyla güzelleştirmeliyiz.
Giysilerimizi dinî ölçülerimize göre vücudumuzu örtmek amacıyla helal
kazançlarla almalı, lüks ve israfa düşmeksizin ve de üstünlük amacı
gütmeksizin kullanmalıyız. Ayrıca İslâm dışı topluluklara benzerlikten
güzel biçimliliğe özen göstermeli,
korunmalı, temizliğe, sadelik ve
böylece giyimde estetiği yaşamalıyız.
Doğruluğu, ilmiliği, faydalılığı, sevdiriciliği ve muhatabın seviyesine
uygunluğu gaye edinerek de, konuşmamızı güzelleştirmeliyiz.

Tabii ilişkilerimiz, siyasî ve ideolojik tartışmalarımız dahil bütün
davranışlarımızı güleç yüz, tatlı dil, adâlet, af, ikram, sabır, sevgi,
şefkat
ve
tevazu
gibi
İslâmlaştırılmış
insanî
değerlerle
saygı,
güzelleştirmeli, ince rûhlu olmalıyız.

Kur’ân ve sünnet ölçülerine göre meşru, sağlam ve güzel yaparak da iş
estetiğine ermeliyiz. Çünkü çok yönlü güzellik, çok yönlü güçtür.
* * *

Bütün kuvvetlerin kaynağı olarak değerlendirebileceğimiz bedenî, ilmî,
malî ve estetik güçlerin meşru amaçlarla, doğru çizgiler izlenerek
edinilmesi gerekmektedir. Bunun için de takva gücüne ihtiyaç vardır.
Takva gücü
Takva, İslâmî düsturlara göre inanmaktır. Allah’ın ve Peygamberinin
emirleri ve yasaklarına göre programlanmaktır. İnsanları, ilkeleri,
kurumları
Kur’ân’a
ve
Muhammedî
kıstaslara
göre
yasaları,
değerlendirmektir.

Allah’ı ve insanları sevdirecek takvadır. İşleri kolaylaştıracak, ümit
edilmedik yerlerden rızıklandıracak, elemleri giderecek, iç huzura
iletecek, cennetlere erdirecek de takvadır.6

Nükleer enerjiyi adâletle, fiziği barışla, psikolojiyi sevgiyle,
siyaseti doğrulukla, üretimi ihtiyaçla, egemenliği de hakla barıştırıp
kaynaştıracak ancak takvadır. Maddi, ilmî ve teknolojik güçlerin,
sömürünün, zulmün, korkunun, yıkıcılığın, mutsuzluğun aracı kılınmasını
engelleyecek olan da yalnızca takvadır.
* * *
İslâm’a iman ve bağlılık, güçlü olmayı gerektirir. Özellikle hak ve
topluluklarda güçlü
özgürlüklerin zâlimce çiğnendiği toplumumuz gibi
olmak, olmazsa olmaz şarttır. Bu nedenle vazifemiz; açıklananlar başta
olmak üzere, her alanda güçlü olmaya çalışmak, çocuklarımızı ve ilgiye
kabiliyetli
gençlerimizi
güçlü
insanlar
olarak
geleceğe
muhtaç
hazırlamaktır. Biz atılımlarımızı yapalım, ötesi Allah’ın takdirindedir.
Hutbemizi konumuzla ilgili bir âyetle bitiriyorum:

“(Allah tarafından konulan ilke ve yasaklara karşı çıktıkları için)
Allah’ın ve sizin düşmanınız olmuş olan insanları ve sizin bilemediğiniz,
ama Allah’ın bildiği diğerlerini yıldırıp caydırabilmeniz için onlara
karşı gücünüz ölçüsünde güç-kuvvet ve atlı birlikler hazırlayın. Allah
yolunda ne harcarsanız, size bütünüyle ödenecek ve siz haksızlığa
uğratılmayacaksınız.”7*

İlkemiz Almak Değil, Vermek Olmalıdır

İslâmî
öğretim
ve
eğitimden
yoksunluğumuzun
en
belirgin
göstergelerinden biri, “Ben ne verebilirim değil de ben ne alabilirim,”
zihniyetinin insanımıza hakim olmasıdır. Oysa ki İslâm, almayı değil
vermeyi kurumsallaştırmıştır.
Vermek asıldır, süreklidir, emirdir ve öğüttür. Almak ise arızidir,
geçicidir ve yalnızca başvurulabilir bir ruhsattır.
* * *
Devlet başkanından temizlik işçisine, öğretim üyesinden öğrencisine,
hakiminden mahkumuna ve kadınından erkeğine kadar istisnasız akıllı ve
ergin her Müslüman verici olmak konumundadır.
Sevgili Peygamberimiz, “Güneşin doğduğu her bir gün bir hayır yaparak
verici olmanız vacip görevinizdir” buyurarak bu gerçeği açıklamıştır.

Peygamberimiz örnekler vererek bu görevin kazanılan günlük nafakadan
bir miktar ayırıp vererek, bedeni bir yardımda bulunarak ve bilinen
çağırarak
hatta
zarar
verici
olmaktan
korunarak
doğrulara
gerçekleştirilebileceğini beyan buyurmuşlar, böylece istisnasız her bir
Müslümanın verici olma özelliğini kazanabileceğini duyurmuşlardır.1
İslâm dininde alıcılığın değil vericiliğin ön plana çıkarıldığını ilâhî
emirlerde ayrıntılı bir şekilde tespit edebiliriz.
Aşağıda sunacağımız vermeye yöneltici
konumuzu aydınlatıcı vasıftadır:

Kur’ânî

ve

Nebevî

buyruklar

[“Ey iman edenler! Topluca barışa yönelin.”
“Mümin kardeşleriniz arasında uzlaştırıcı olun.”
“Namazların şartlarını uygulayarak kılınız ve zekâtlarınızı veriniz.”
“Adâletli olunuz.”
“Şüphesiz, Allah emanetlerinizi, (verme yetkisine sahip
sosyal görevleri) ihtisas sahiplerine vermenizi emreder.”

olduğunuz

“İşçiye teri kurumadan ücretini veriniz.”]2
* * *
Aktardığımız ilâhî buyruklara şu İslâmî buyrukları da katabiliriz:
[“Size bir iyilik yapıldığı; bir hediye verildiğinde
veriniz. Buna güç yetirmezseniz, ikram sahibine duâ ediniz.”
“Sizi
Rabbiniz
katında
bağışlatacak
amellerden
kardeşinize huzur verip onu mutlu kılmanızdır.”]3

biri

karşılığını
de

mümin

Verilen kutsal ölçülerden
münhasır değildir.

anlaşılacağı

üzere,

verme

yalnız

maddeye

Verici olma Allah’a imanın
gölgesinde parasal yardımdan
hizmet
üretmeye, adâlet tevziinden bilgi vermeye, ilgi sunmaktan güler yüz
göstermeye ve daha nicelerine kadar vermeye konu edilebilecek her şeyi
içine alır.
İslâm alıcılığı kural olarak yasaklar

İslâm, açıklamaya çalıştığımız üzere verici olmaya yönlendirirken
istisnai durumlar bir yana, kural olarak alıcı olmayı da yasaklamıştır.

Peygamberimiz, “İnsanlara yük olmayınız.” buyurmuş, insanlardan hiçbir
şey istemeyecekleri sözünü verecekleri Cennetle müjdelemiştir.4

İnsan istediği zaman, Peygamberimizin yönlendirdiği gibi faydalı olana
yapışarak yalnızca Allah’dan isteyecektir.
Kur’ânımızın özü olup namazlarımızın her rekâtında
olan
Fatiha
sûresinde
bize
öğretilen
görevimiz
derinliklerine salınan hakikat budur.

okunması vacip
ve
rûhumuzun

Yalnızca Allah’a ibadet etmek, ancak ve ancak Allah’tan istemek.

Ne derece ihtiyaç içinde olunursa olunsun, yüzeysel bakışlı insanların
varlıklı sanabilecekleri bir görünüm sergilemek Kur’ân öğüdüdür.

Yardım almanın kaçınılmaz olduğu durumlarda geçici ve de zaruret
miktarı ile sınırlı olarak resmi toplumsal mercilerden ve bir de yalnızca
erdemli kullardan istenilebilir. Peygamberimiz, resmi kurumlara başvuruyu
onaylamış, isteyebilir miyim şeklinde sual yönelten sahabeye şöyle
buyurmuştur:

“Hayır, isteme. İsteme zaruretini duyarsan (Allah’ın rızasını dileyerek
yardım edecek) erdemli kullardan iste.”5
Modern dilencilikten de kaçınılmalıdır

İslâm’ın toplumsal mercilere ve de erdemli kullara yönlendirmesi
inançsız ve ahlâksız kullardan istemenin kula kulluğa yöneltebileceği ve
rûhsal esarete sebebiyet verebileceği içindir. Oysa ki İslâm’ın genel
amacı, insanları insanların egemenliğinden kurtarıp, Allah’ın koyduğu
ilâhî ilkelerin adâletine yükseltmektir.

Burada bir önemli hususa daha değinmek isteriz. İslâm’ın onay vermediği
alıcılık yalnızca dilencilik değildir.
İslâm, şirketleşmeyi
önerirken şahıslarımız ve kurumlarımız için
faizli-faizsiz kredi istemek, kendimizi özelliklerimizle tanıtmak yerine
iş ve oy istemek, her zaman ve her yerde hakkımızı öncelikle bizzat
arayacağımız yerde aracılık istemek, hakkımız olmadığı durumlarda zam
istemek.

Bütün
bunlar
modern
dilenciliktir;
asalaklıktır.
Yasaklandığınız
alıcılıktır. “Yakın çevreme ve toplumuma ne verebilirimden çok, onlardan
ne alabilirim” zihniyetin fosilleşmiş ürünüdür. Ve İslâm dışıdır.
Kişisel haklar, bilgi ve sevgi gibi verme yanısıra, isteyip almanın da
mübarek olduğu güzellikler bir yana, Müslüman olarak ana vazifemiz verici
Cennetle
olmaktır. Verici olmak Hak ve halk katında yücelmektir.
armağanlanmaktır. İstisnai durumlar dışında alıcı olmak zuldür ve azap
sebebidir.
Hutbemizi bir hadisle bitiriyoruz:
“İnsanlardan istemek ve almakta berdevam olanlar kıyâmet gününde yüz
etleri dökülmüş olarak yargılanacaktır.”6

Bölüşmek İçin Alan Açmalı, Öncü Olmalıyız

Şanlı
ve
Sevgili
Peygamberimiz
sohbet
ve
irşad
halkası
oluşturduklarında sahabileri O’na yakın olabilmek için yarışırcasına
yerlerini alırlardı. Ancak bazı sahabiler sıkıştırılmalarını istemezler,
yer açılması ricasını olumlu karşılamazlardı.
Fakir olan Suffe ehli sahabileri, yünlü giysileri sebebiyle koktukları
için onlarla yakın teması içine sindiremeyenler de vardı. Ayrıca Hz.
Peygamberin özel bir ilgi gösterdiği ve gösterilmesini arzuladığı Bedir
Harbi’ne katılmış sahabileri ayakta kaldığında, kendilerine yer verilip
ikramda bulunulmadığı da olurdu.
Hz. Peygambere yakınlığın bedenî kurbiyetle sağlanabileceği yanılgısı,
da
yararlanabileceği
geliştirici
imkânların
bencil
başkalarının
tavırlarla tekelde tutulmak istenmesi, sahabilerin özellikle paylaşım
konusunda terbiye edilmelerini gerektiriyordu.
İlâhî irade yalnızca onları değil, onların şahsında Kıyâmet Günü’ne
kadar gelecek bütün mü’minleri ahlâkî yüceliğe erdirmeyi dilediği için
Mücadele Sûresi’nin 11. âyeti nazil oldu.1
Bu âyette Yüce Mevlâmız şöyle buyuruyor:

iman edenler!
(Bölüşülebilir
kültürel, siyasî,
iktisadî
vs. imkânların oluştuğu)
toplumsal
hayatınızda birbirinize
yer
açın
uyarılarını
aldığınız
zaman yer açın ki, Allah da size faydalanacağınız alanları genişletsin.
Size (toplumun yararlanacağı güzel-faydalı işler için) kalkın
çağrısı yapıldığı zamanda
kalkın
(atılım
yapın).
Atılım
yapın
ki Allah, sizden (rızasını kazanmak için atılım yapan) mü’minlerin,
(projeler üretip çağrıda bulunan) bilginlerin derecelerini yükseltsin;
onların dünyevi konumlarını, âhiret sevaplarını artırsın. (Hiç şüphesiz)
Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
“Ey

Güvenilir Kur’ân yorumcularına göre bu ilâhî emir, ilim meclislerinde
yer
vermekten
bütün
toplumsal
imkânlardan
beraberce
birbirimize
yararlanmaya, sosyal ihtiyaçları ve talepleri değerlendirip, atılımcı ve
öncü olmaya kadar çağlar üstü bir anlam zenginliğini içermektedir.
Bu Kur’ânî âyet ayrıca “yapılanları benzerleri ile mükâfakatlandırma”
kuralınca bölüşümcü amellerin, toplumcu gayretlerin ilâhî yardımla ve
âhiret sevapları ile armağanlandırılacağını da müjdelemektedir.

Rabbimizin iradesi ve rızasını yansıtan bu ilâhî emrin muhatapları
olarak biz mü’minlerin vazifesi, oluşmuş ve de oluşturulabilecek sosyal
imkânları birbirimizi dışlayıp engellemeye çalışmadan ve nefsimizi de

yoksun
bırakmadan
beraberce
kullanmaya
çalışmaktır.
yararlanabileceği işleri öncülük yaparak üstlenmektir.

İnsanlarımızın

Bunun için Peygamberimizin öğrettiği yöntemi kullanacak; nefislerimiz
için istediklerimizi diğer insanlar için isteyecek, öz canlarımız için
dilemediklerimizi onlar için de arzu etmeyeceğiz.
Bu mübarek yöntem sanıldığı gibi yalnızca bir ahlâkî erdem değil,
İslâmî hayatın üzerinde yükseleceği temellerden biridir. Böyle olduğu
içindir ki, İslâm’ın esaslarını özetleyen hadislerinde Peygamberimiz
şöyle buyurmuştur:

“Allah’tan başka (ibadet olunacak, yasalarına boyun eğilecek) hiçbir
ilah olmadığına, Muhammed’in O’nun elçisi olduğuna şehadet edersin, namaz
kılar, zekât verir, Ramazan orucunu tutarsın. Bir de nefsin için
sevdiğini diğer insanlar için seversin. Nefsin için istemediğini onlar
için de istemezsin.”2

Peygamberimizin öğrettiği yöntemle uygulamamız gereken mezkûr ilâhî
gölgesinde
halimizi
bir
tefekkür
edelim.
Takdir
edilen
emrin
ilâhîyatçılar, alkışlanan siyasetçiler, saygı gören bürokratlar, etkili
işadamları olarak düşünelim.

Bilinen vakıflar, prestijli dernekler, siyasî partiler, meslek odaları,
genel ve mahalli idareler, ilmî kürsüler, üst dereceli memuriyetler,
cazip ihaleler, dolgun ücretli görevler vs. gibi sosyal imkânlardan
yararlanmaya çalışırken başkalarının varlığını hatırlayabiliyor muyuz?

Biz istiyoruz, başkaları da arzu eder, alanı genişletelim-bölüşmeye
çalışalım diyebiliyor muyuz? Hep ben alıyorum, bu hakça değildir deyip
çekilebiliyor muyuz?
İmkânları
lehimize
kanalize
etmek
için
çırpınırken
verdiğimiz
çevirdiğimiz
entrikaların,
yaptığımız
gıybetlerinmücadelelerin,
giriştiğimiz
yıkıcı
rekabetlerin
utancını rûhumuzun
iftiraların,
derinliklerinde duyabiliyor, ızdırabını yaşayabiliyor muyuz?
Sevgili
utandırıp

Peygamberimiz
üzüyorsa sen

“İman nedir?” sorusunu, “...Hataların seni
mü’minsin.” şeklinde cevaplandırdığına göre,

mü’minler olarak duymalı ve yaşamalıyız.3

Utanç ve ızdırap duymamız gerektiğini idrak edebilmemiz için İslâm’ın
rûhunu yansıtan Nebevî örneklere ve buyruklara bir bakalım.
• Yemen asıllı olan Eşarîler, kutlu Medine’de yaşarlarken, yiyecekleri
bitmeye yüz tuttuğunda sahip oldukları azıklarını birleştirir, sonra da
onları eşit olarak bölüşürlerdi. Onları izleyen Peygamberimiz şöyle
buyurdular:
“Onlar bendendir, ben de onlardanım.”4
Özellikle sosyo-ekonomik kriz dönemlerinde binek ve yiyecek başta
olmak üzere fazlamız olan tüm maddelerin ihtiyaç sahiplerine sadaka veya
ödünç olarak verilmesi Peygamberimizin ısrarlı talimatlarıydı.
• “Ebu Said El-Hudri şöyle anlatıyor:

“Bir askerî sefer sırasında binilemeyecek derecede zayıflamış devesiyle
bir adam çıkageldi. Sağa sola bakınarak yardım istiyordu. Durumu gören
Peygamberimiz şöyle buyurdular:
İhtiyacından fazla bineği olan olmayana, fazlaca azığı olan da olmayana
versin.
Ravi Ebu Said anlatımını şöyle sürdürür:
Hz. Peygamber tek tek zikrederek, değişik mallardan örnekler verdi. Biz
sahabiler muhtaçlar varken ihtiyacımızdan fazla olan malları tutmaya
hakkımız olmadığını anladık.”5
Peygamberimizin sunulan onayları ve buyrukları aslında Kur’ân’ın
öğüdüydü. Çünkü Mevlâmız, Bakara Sûresi’nin 219. âyetinde bizleri
böylesine bir fazilete şöylece yönlendiriyordu:

“...Ey Peygamber! Sana ne vereceklerini soruyorlar. Onlara ihtiyaçtan
fazlasını verebileceklerini söyle...”
* * *
Örneklendirilen, alan açarak ve imkân sağlayarak bölüşme ile ilgili
güzelliklerin sınırı, faziletlerin sonu yoktur. Böylesine güzellikleri
yaşayamıyor, erdemleri paylaşamıyorsak, hiç değilse imanın gerektirdiği
olmazsa olmazları yaşamalıyız.
Açıklamaya çalıştığımız üzere, nefsimiz için istediklerimizi diğer
insanlar için isteyerek, birbirimize alan açmaya-imkân sağlamaya çalışmak
ve zıddına bencil davranışlarımızın acısını içimizde duymak olmazsa
olmazlardandır.
Hutbemizi,
bitiriyorum:

sunup

işlediğimiz

İslâmî

öğretiyi pekiştiren

bir

hadisle

“İlişkilerinizi
kesmeyin.
Birbirinizi
dışlamayın.
Uzaklaştırıcı
duygulara kapılmayın. Hasetleşip birbirinizin sahip olduğu nimetlere
karşı çıkmayın. Ey Allah’ın kulları kardeş olun.”6

Mallarımızda Ödenmesi Gereken Haklar Vardır

Bizler, yaratılış amacımız olan ibâdeti gerçekleştirebilmemiz için,
sahip kılındığımız nimetler ve de yüklenen ilâhî görevlerle denemeye
uğratılan sorumlu varlıklarız.
Kur’ân’ımızın

açıklamasına

göre;

mallarımız

ve mallarla ilgili

ilâhî

yasalar, bizler için deneme aracıdır.1 Bu sebeple malların kazanımı ve
kullanımı yanısıra, bölüşümü ile ilgili Kur’ânî ve Nebevi emirleri ve
yasakları da uygulamakla görevliyiz.
Kader senaryosu gereği, doğrudan ve de kazandırıcı özellikler verilerek
erdirildiğimiz mallarımızda Rabbimiz, muhtaç toplum kesimleri için Hak
belirlemiştir; başta zekât olmak üzere, mükellef kılındığımız mali
görevlerle bu Hakk’ın ödenilmesi emrolunmuştur.2
Baş malî vazifemiz Zekâttır
Hiç şüphesiz baş mali vazifemiz zekâttır.
Zekât, Yaradanımızın mallar üzerindeki mutlak egemenliğini tanımaktır.
İmana belgedir. İslâmî yapının üzerinde yükseleceği temellerden biridir.
İslâmî hayata geçiş köprüsüdür. Rûhları arındıran, ekonomiye canlılık
ibâdettir.
Allah’ın rızasına erebilmenin
koşuludur.
kazandıran
açıklanan
mübarek
özelliklerin
zıtlarına
kapı
açmak,
Zekâtsızlık,
Cehennem’e yuvarlanmaktır.
Öneminden ötürüdür ki Kurân’da
durulmakta,
verilmesi
önemle
vurgulanmaktadır.

ve

Nebevi
gereği

Sünnet’te zekât üzerinde
tekrarlanan
emirlerle

Mallarımızda Zekatın dışında da hak vardır

İhtiyaçlarını arzeden ve edemeyen muhtaç toplum
kesimleri için,
mallarımızda belirlenen Hakk’ın işaret olunduğu üzere, zekâtın dışında da
ödeme yolları vardır. Bir diğer ifadeyle mallarımızda zekâtın dışında da
Hak vardır. Sahabilerinin soruları üzerine Sevgili Peygamberimiz mallarda
bu gerçeği
zekâtın dışında haklar olduğunu beyan buyurmuş, sonra da
3
açıklayan Bakara Sûresi’nin 177. âyetini okumuştur.
Bu âyette yüce Mevlâmız şöyle buyurmaktadır:

“(Sizleri Allah’ın sevgisine ve armağanlarına ulaştıracak) gerçek
erdemlilik yüzünüzü doğuya ve batıya çevirmek (gibi biçimsel şartlara
uyumluluk) değildir. Ama gerçek erdem sahibi Allah’a, Âhiret Günü’ne,

Meleklere, Vahye ve Peygamberlere inanan, kendisi için ne kadar kıymetli
daakrabasına
yetimlere,
ihtiyaç
sahiplerine,
yolculara,
olsa
(sürgünlere, mültecilere) yardım isteyenlere ve insanları esaretten
kurtarmaya harcayan, namazında devamlı ve dikkatli olan ve zekâtını veren
kişidir. Ve gerçek erdem sahipleri; söz verdiklerinde sözlerini tutan,
fakirlik, hastalık, zorluk, felaket ve savaş günlerinde sabredenlerdir.
İşte onlardır (Yaradana kullukta) sadakatlerini gösterenler ve işte
onlardır Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar.”
Görüldüğü üzere bu âyette zekât vermenin yanısıra, ayrıca sevilen
mallardan, akrabaya, yetimlere, yoksullara ve diğer sosyal kesimlere
yardım edilmesi gereği açıklanarak, malda zekâtın dışında da haklar
olduğu bildirilmektedir.
Bu hakları şöylece özetleyebiliriz:

Zekâtın dışındaki hak’lar

a- Yoksul olmaları halinde ana, baba, kardeş, kız kardeş gibi yakın
akraba fertlerine nafaka vermek. Nafaka yükümlülüğü Kur’ân’ımızın
emridir.
İsra Sûresi’nin 26. Âyetinde şöyle buyrulmaktadır:

“Akrabaya hakkını ver. Yoksula, yolda kalmışa da (hakkını ver), fakat
saçıp savurma.”
b-

Yeminlerimizin bozulmasından ötürü
ödenmesi gereken mali bir haktır.

ödememiz

gereken

keffaret de,

Kur’ân’ımızda şöyle buyrulmaktadır:
“...Yeminin
keffareti,
ailenize
yedirmekte
olduğunuzun
derecesinden on yoksulu doyurmak veya onları giydirmektir...”4

orta

c- Ev araçları ve gereçleri ve de binek-vasıta gibi sahib olduğumuz
imkânlardan ödünç vererek, çevremizi yararlandırmak, Kur’ân’ımızın ve
Peygamberî buyrukların belirlediği bir haktır.

Yapılmaması Kur’ân-ı Kerim’de Maûn’un engellenmesi şeklinde verilen
ve azabla tehdit edilen bu görevle ilgili olarak deve örneğinden
hareketle Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur:

“(Deve üzerindeki toplum hakkı şunlardır:) İyice olanını zekât
sağılanıını sütünden, sağılmayanını da
verirsin. Sütü bol olup
taşımacılığından yararlanılmak üzere ödünç verirsin. İstendiğinde
erkek deveni tohumlatırsın. Bir de komşularına sütünden içirirsin.

(Bu hakları ödemeyen) her bir kişi için devesi Kıyâmet Günü’nde en
büyük ve en semiz bir kıvamda mutlaka getirilir. Sahibini ayaklarıyla
çiğner, boynuzları ile vurur. Toplum hakkı ödenmeyen bu develerin,
sonuncusu çiğneyip boynuzlayarak üzerinden geçtikçe ilki tekrar
çiğneyip
boynuzlamak
üzere
üzerine
gelir.
İnsanların
tekrar
muhakemesi bitirilerek hükmü verilinceye kadar bu böyle devam eder.”5

Peygamberimizin döneminin şartları içerisinde başta deve olmak üzere
ihtiyaç duyulabilecek en önemli maddeleri zikrederek örneklendirdiği
bu görevi, bizler, motorlu taşıt araçları dahil ödünç alınıp
verilebilecek tüm ihtiyaç maddelerine teşmil edebiliriz.

d-

Hak vasıflı ve Kurân kaynaklı mali
zamanında kaldırılan üründen çevrede
ayırmaktır.

görevlerden biri de, hasat
oluşan fakirlere bir pay

Bu görevimizle ilgili olarak Kur’ân’ımızda şöyle buyrulmaktadır:

“...Yoksullara mahsulun toplandığı gün hakkını verin ve (Allah’ın
nimetlerini) israf etmeyin. Şüphesiz Allah müsrifleri sevmez.”6
* * *
Alıcılar zaviyesinden hak vasıflı mali görevlerimize, ayrıntılarını
Peygamber’in
sünnetinde
bulduğumuz
aşağıdaki
görevleri
de
Hz.
katabiliriz.
e- Yaşlı veya iyileşme ümidi olmayan hasta olarak tutulamayan, her bir
günlük oruç için bir fakiri sabahlı akşamlı olarak doyurmak.
Adet halindeki eşle
keffaret ödemek.7

veya

oruçlu

iken

ilişkide

bulunmadan

ötürü

Gelen misafiri bir gün bir gece ağırlamak.

Kurban Bayramı’nda kurban keserek etlerinin bir kısmını dağıtmak.
Ramazan ayı sonunda Fıtra vermek.

Açıklamaya çalıştığımız vacip ve de bir bölümü tavsiye nitelikli
İslâm
bilginleri,
Kur’ân’ın
ve Peygamberimizin
görevlerimize
çıkardıkları
bir
genel
görev
daha ilave
uygulamalarının rûhundan
etmektedirler ki, o da yaygın fakirlik dönemlerinde ve de felaket
günlerinde oluşan zaruri ihtiyaçların güçlülerce karşılanmasıdır.8
* * *
Mükellef kılındığımız ibadet görevimiz için mallarla ve mallarla ilgili
ilâhî yasalarla denemeye uğratılıyoruz.

Toplumu âdil, ekonomiyi canlı, Âhiret hayatını
da mutlu kılmak
deneme
aracı
olan
dini-mali
görevler
için
paçaları
isteyenler,
sıvamalıdırlar. Zira malları artacak ve Cennet’le ağırlanacaklar, yardım
ve
dilenemeyenler
için
mallarında
Haklar
olduğunu
isteyenler
kabullenenler ve bu hakları ödeyenlerdir.
Değinilen bu gerçeği belgeleyen Kurân âyetleriyle konumuzu bağlıyorum:

“İlâhî emirlere
ve yasaklara aykırılıktan
korunanlar
Rablerinin
kendilerine verdiği nimetlerden yararlanır oldukları halde Cennet’lerde,
başındadırlar.
Çünkü
onlargeçmişlerinde
güzel
işler
pınarların
yaparlardı; gecenin çok az bir kısmında uyurlardı; seherlerde bağışlanmak
için yalvarırlardı; mallarından yardım isteyenlere ve sıkıntı içinde
bulunanlara da bir hak ayırırlardı.”9

Zekâtsızlık, Allah’a Ortak Koşanların Vasfıdır

Bu
Cuma
mesajımızda
dinî-malî
görevlerimizi
hatırlatacak,
bu
İslâmî
imanla
bağlantısına
dikkatlerimizi
çekmeye
vazifelerimizin
çalışacağız.

Zekât, yoksul akrabaya nafaka, fıtra, kurban, oruç fidyesi, oruç ve
keffareti,
ilk
mahsul
hakkı,
misafir
ağırlama
dinî-malî
yemin
görevlerimizdir.
Farz, vacip ve müekked sünnet şeklindeki bu dinî-malî görevleri,
inancının şuurunda olan gerçek mü’minler, iman neşesi içinde îfa
ederlerken, bilgi ve amel yoksunu mü’minler de ilgisiz kalmaktadırlar.
Amelî yöndeki bu farklılığın ana sebebi mülkiyete konu mallarda ilgili
gereğince
iman edilip
edilmemesi,
mal varlığının
İslâmî ölçülere
kulluk
imtihanı
gereği
insana
verildiği
hakikatının
yeryüzündeki
kavranılıp kavranılmamasıdır.

Menkul ve gayr-ı menkul (taşınır ve taşınmaz) mallarla alâkalı İslâmî
inancın özü şu âyetlerle özetlenebilir.
[“Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır...”
“Allah, rızkı dilediğine genişletir, dilediğine de daraltır...”
“Rızkı genişletilenlerin
yoksullar için Hak vardır.”

malında,

ihtiyacını

arzeden

ve

edemeyen

“...Altını, gümüşü (menkulleri ve gayri menkulleri) biriktirip de
(belirtilen Hakk’ı) Allah yolunda harcamayanlara,
elem verici azabı
bildir.”]1

Çok iyi bilinmelidir ki zekât, âciz akrabaya nafaka ve fıtra gibi farzvacip vs. görevleri îfa edip etmemek, yalnızca bir amel veya amelsizlik
meselesi değildir.

Eğer mezkûr malî görevleri yapmamak, malların kader programı gereği
verildiğini kabulsüzlükten ve ferdin malında toplumun sosyal yardım
bekleyen kesiminin hakkı olduğuna ve bu hakkın ödenmemesinin azab sebebi
olacağına inançsızlıktan kaynaklanıyorsa mesele, imansızlık meselesidir.
İslâmî kültür yetersizliği sebebiyle olacak pratikteki sebep de budur.
Meselenin İslâm Dini’ne imanla yakın ilişkisi olduğu içindir ki,
bizlerin ilk nazarda amelsizlik olarak gördüğümüz zekâtsızlık, Kur’ân-ı
münafıkların
sıfatı
ve
müşriklerin
vasfı
olarak
Kerim’de
zikredilmektedir.

Tevbe Sûresi’nin 67. âyetinde kalblerine iman akmamış münafıkların
ellerinin pek sıkı olduğuna işaret buyrulmuştur. Fussilet Sûresi’nin 6.
ve 7. âyetlerinde ise ürkütücü gerçek şöylece duyrulmuştur:
“Ey Peygamber! De ki: Ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana şu
vahy olunuyor! Sizin Tanrınız ancak bir tek Tanrıdır. Onun için hepiniz
O’na doğrulun. O’ndan bağışlanma isteyin. Vay haline O Allah’a ortak
tanıyanların ki, onlar zekât vermezler. Onlar âhireti inkâr edenlerin ta
kendileridir.”
Sosyal adâleti sağlayan dinî-malî görevlere karşı ilgisizliğin ve
özellikle zekâtsızlığın, münafıkların ve putperest materyalistlerin vasfı
olmasının sebebi, hiç şüphesiz inançsızlıklarıdır. Bir diğer ifadeyle
Allah’ı mülkün yegane maliki olarak görmemeleri, rızıkların bedenî ve
rûhî özelliklerimiz gibi farklı takdir edildiğini kabul etmemeleri ve
malların kazanılmasına aracı olan zekâ, atılım ve çalışma gücünü yalnızca
nefislerine mal etmeleridir.
Dinî-malî görevlerden kaçmayı münafıkların ve kâfirliğin vasfı olarak
mevzua
iman
noktasından
yaklaşan
Kur’ân-ı
Kerim,
bu
zikrederek
yaklaşımını pek çok âyette de sürdürmektedir.
Hakka Sûresi’nde malları ve otoriteleri kendilerine fayda vermediği
tutulup
ateşe
atılmaları
emrolunacak
kişilerin
suçları
için
ve yoksulu
belirtilirken, onların büyük olan Allah’a inanmadıkları
doyurmak için girişimde ve çağrıda bulunmadıkları açıklanmakta, Allah’a
inanma ile yoksula ilgisizlik arasındaki ilişki ortaya konulmaktadır.

Mâun Sûresi’nde
yetimi
itip
kakanın, yoksula yardım
çağrısında
bulunmayanın ve zekâtı engelleyenin Allah’ın huzurunda muhakeme olunacağı
gerçeğini yalanlayan tip olarak tasvir edilmesi de Âhiret’e imanla dinîmalî görevler arasındaki rabıtayı belgelemektedir.
Dinî-malî görevlerle iman
şöylece tekid edilmektedir:

arasındaki

bağlantı

Mearic

Sûresi’nde

de

“O cehennem alevi bir ateştir. Bütün uzuvların derilerini söküp
çıkarandır. Çağırır o ateş imandan yüz çevirip de arka döneni. Bir de
malları toplayıp (dinî-malî görevlerini yapmaksızın) biriktireni.”2
Zekâtlılık müminlerin özelliğidir

Kur’ân-ı Kerim, dinî-malî görevlerden kaçınma ile nifak ve küfür
arasındaki derin alakaya işaret buyururken, başta zekât olmak üzere, malî
görevlerle
iman
arasındaki
bağlantıya
da
dikkatlerimizi
vasıflı
çekmektedir.
Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de münafıkların eli sıkılığına karşılık,
zekâtlı
olmakla
vasıflandırmaktadır.
Tevbe
ve
Maide
mü’minleri
sûrelerinde ise zekâtlı olmayı gerçek mü’min olarak kabul edilip, dost
edinilebilmenin şartı olarak zikretmektedir:

[“Eğer tevbe ederler, namaz kılarlar ve zekât verirlerse, artık dinde
onlar.
Biz âyetlerimizi
bilecek
bir toplum
için
kardeşlerinizdir
açıklarız.”
“Sizin
dostunuz
ancak
Allah’tır.
emirlerine boyun eğici olarak namazı
mü’minlerdir.”]3

O’nun
peygamberidir.
Allah’ın
dosdoğru kılan ve zekâtı veren

Kur’ân-ı Kerim’de gerçek mü’minler ve Cennet’e girecek Müslümanlar
açıklanırken, iman edici olmanın yanısıra, daima zekât verici veya Allah
îfanın
için infak edici olmanın belirtilmeside dinî-malî görevleri
imanın tabiî bir uzantısı olduğunu göstermektedir.
Âyetler ışığında yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, dinî-malî
görevlerle iman arasındaki bağlantı, apaçık bir şekilde ortadadır.

Bu gerçek belirgin iken, görevsiz ve sorumsuz yaşamadan daha azîm bir
hata, elbette düşünülemez.
“Malları ve mal kazandırıcı özellikleri Allah’tan ve kader programından
olarak
görmek,
görevsizlik
ve
sorumsuzluğun
azaba
bağımsız
düşürmeyeceğini sanmak” şeklinde özetlenebilecek bu itikadî hata, tarihî
dönemler boyunca can ve mal yağmalaması ve tabiî âfetler şeklindeki
cezaların da sebebi olmuştur.
Kur’ân-ı Kerim bu gerçeği şöylece açıklamaktadır:

“İnsana bir zarar dokunduğu zaman, Bize yalvarır. Sonra kendisine
katımızdan (mal varlığı şeklinde) bir nimet verdiğimiz zaman ‘Bu (mal)
bana ancak bilgiden dolayı verilmiştir’ der. Hayır bu (mal) bir
denemedir. Ne var ki onların çoğu bunu bilmezler.
Bu sözü onlardan önceki (Karun gibi) ler de söylemişler de kazanmakta
oldukları o şeyler onlara bir fayda vermemişti. Sonuçta o kazandıkları
onları
musibete
uğratmıştı.
Onların içinden,
(Allah’ın
kötülükler
isteseydi doyuracağı kişileri biz mi doyuracağız? diyerek) zulmedenlere
bu
zâlimlerin
kazandıkları
kötülükler
de
kendilerini
gelince;
çarpacaktır. Ve onlar da Bizim azabımızın önüne geçebilecek değildirler.
Allah’ın kimi dilerse onun rızkını artırmakta (kimi dilerse onunkini)
kısmakta olduğunu hâlâ bilmediler mi? Şüphesiz rızkı artırıp-kısmakta
iman edecek bir toplum için kati ibretler vardır.”4
Müslüman olarak yaşamak ve can vermek isteyen insanlarımız, vahye
ve inancının şuuruna eremeyen bilgisiz inançlıların
inanmayanların
düştüğü bu tarihî hataya düşmemeli ve kendilerini sorgulamalıdırlar:
* * *
Mülkün Maliki Allah olduğuna, mallar dinî-malî görevlerle denemeye
uğratılmak için verildiğine ve toplum hakkı ödenmeyen menkuller ve gayr-i
menkuller Cehennem’e yol alacağına göre, zekâtlar niçin verilmemekte,
âciz akrabaya nafaka neden ödenmemektedir? Fıtra ve kurbana niçin arzuyla
yaklaşılmamakta, neden ölümden sonra da sevapları devam edecek kalıcı
hayırlara rağbet olunmamaktadır?

Mezkûr dinî-malî görevleri üstlenmenin zaruretini vurgulamayacak ve
içtimaî huzura ve cennete yol olucu amellere yöneltmeyecek cevapların
sebeb-i hüsran ve azab olacağından şüphe yoktur.
Cuma mesajımızı Allah’ın Resûlü’nün Sahabi Ebu Zer’in şahsında her bir
mü’mine yönelttiği bir uyarı ile bitirelim:

“(Ya Ebâ Zer!) Allah’ın kulluk denemesi gereği verdiği mallardan
sağındaki, solundaki, önündeki ve arkasındaki insanlara dağıtarak, dinîmalî görevlerini yapanlar müstesna, zengin kişiler Kıyâmet Günü’nün (en
büyük zarara uğrayan) fakirleri olacaktır.”5

İşi
ve
İşçiyi
Kullanmalıyız

Değerlendirmede

İlâhî

Ölçüleri

İslâm Dini’nin özü Allah’a itâattir. O’nun işlerimize uygulayacağını
duyurduğu ölçüleri ve yöntemleri tatbik etmek de O’na itâattir.

Kur’ân’ı Kerim’i ve onun hayata uygulanışı anlamındaki Nebevî Sünneti
incelediğimizde şöyle bir özet çıkarabiliriz.
Allah
ancak koyduğu standartlara
uygun olarak
yapılan
amelleri
değerlendirecek ve onların sürekli olarak yapılıp yapılmadıklarına nazar
edecektir. O yapılanların karşılığını tam olarak verecektir. Tam karşılık
O’nun katında asgarî ücrettir. O asgari ücretle de yetinmeyecek,
amellerde ki içtenliği ve gayreti baz alarak en az on kattan yedi yüz
kata kadar fazlalık verecektir. Kabullenilmesi, başvuruda bulunulması ve
telafi edilmek istenmesi durumunda ise hataları bağışlayacak, bağışladığı
hataları dahi ödüllendirecektir.
Allah’ın rengi ile renklenip O’nun ahlâkıyla ahlâklanmaya çalışmak
görevimiz olduğu için insanların işlerini değerlendirmede bu ilâhî
ölçüleri ve yöntemleri kullanmak konumundayız.
A) Allah zülcelal yalnızca koyduğu standartlara uygun olarak yapılan
amelleri kabul edecek ve ücretlendirecektir. O’nun ana standardı işin
güzel yapılmasıdır. İşi güzel yapmak, Allah’ın rızasını amaçlayarak
yapmaktır. Allah’ın ve Peygamberi Hz.Muhammed’in emirleri ve yasaklarına
uygun olarak gerçekleştirmektir. Hür kılındığımız alanlarda ise akılmüşterekliği
içinde
belirlenen
standartları
ölçü
edinerek
bilim
üretmektir.
Kur’ânımızda şöyle buyrulmaktadır:

“İman edip de (ilâhî ölçülere ve de akıl-ilim verilerine uygun) salih
ameller
yapanların,
işlerini
güzel
edenlerin
ücretini
asla
zayi
etmeyeceğiz”1
Sevgili Peygamberimiz de ilâhî standartlara aykırı kalitesiz amellerin
kabul buyrulmayacağını bakınız nasıl bildirmektedir:

“Şüphesiz Allah güzeldir. O ancak (koyduğu standartlara uygun olarak
yapılan) güzel işleri kabul eder...”2

Rabbimiz tarafından ancak kaliteli işin kabul olunup ücretlendirileceği
uygun üretim
gerçeği bize ölçü olmalıdır. İnsanımızı standartlara
yapabilecek şekilde yetiştirmeli ve ancak estetiği içeren kaliteli iş
yapan fikir ve emek işçilerine rağbet göstermeliyiz.

İnsanın hizmetine sunulan güneş, bulutlar, toprak ve benzerleri
yaratılışları çizgisinde kusursuz işler yapar, sınır tanımaz güzellikte
ürünler sunarken güzel ameller yapması için ilâhî denemeye uğratılan
insanın kalitesizliğe yönelmesi elbette azim bir hata ve büyük bir günah
olur.3
B) Şanlı Peygamberimiz “Allah’ın en çok sevdiği ameller az da olsa
sürekli olarak yapılandır”4 buyurarak Rabbimizin sürekliliği sevdiğini
bildirmektedir. Bu da bize bir ölçü olmalı, kalite yanısıra sürekliliği
de amaçlamalı, devamlılık gösteren işçilere ayrıcalık tanımalıyız.
* * *
C) Mevlamız koyduğu standartlara uygun ameller yapılmasını öğütlerken
tam ücret ödeyeceğini de açıklamaktadır. Kaliteli işe tam ücret ödeneceği
gerçeği Kur’ân’i Kerim’de çokça vurgulanmaktadır. Örneğin Ahkâf Sûresinin
19.âyetinde şöyle buyrulmaktadır:
“İnsanların her biri (yaptıkları işlere göre) derecelendirileceklerdir.
Böylece Allah onların yaptıklarının karşılığını tam olarak ödeyecek ve
hiçbir kişiye (eksik karşılık ödenerek) haksızlık yapılmayacaktır.”
Bu âyette dolaylı olarak işe eksik ücret ödenmesinin zulüm olacağına
dikkat çekilmektedir. Böylesine bir zulüm Allah’ın düşmanlığına sebep
bir
eylemdir. Bu gerçek
bizzat
Rabbimiz
olacak derecede korkunç
tarafından şöylece açıklanmaktadır:
“Ben Kıyâmet Günü’nde üç kişinin hasmıyım. Düşman olduğum kimseye de
tam düşmanlık yaparım... Düşman olduklarımdan biri de tuttuğu işçiyi tam
olarak çalıştırıp ücretini tam olarak vermeyen kişidir. Ücreti tam alıp
işi tam yapmayan da Allah’ın hasmıdır.”5
Rabbinin huzurunda sorgulanacağına inanan bir müminin değil Rabbinin
hasımlığını doğuracak eksik ücret politikasına yönelmesi, tam ücreti
nihai hedef olarak algılaması bile ilâhî ahlâka aykırı bir tutumdur. Zira
Allah işe tam ücreti asgari ücret olarak kabul buyurmaktadır.

Bu sebepledir ki şanı yüce olan Rabbimiz adâleti gereği vereceği tam
ücretle yetinmeyeceğini, artırıma gideceğini şöylece müjdelemektedir:

“Allah iman edip
de (koyduğu ölçülere, verdiği ruhsatlara uygun
yararlı) salih işler yapanların amellerini kabul edecek ve lütfuyla
onlara (hak ettiklerinden) fazlasını da verecektir. Hakikati inkâr
edenleri ise yalnızca çetin bir azap beklemektedir.”6

Yapılacak artışın işin güzelliğine göre on katından yediyüz katına
kadar
olabileceği,
hatta
sınırsızlığa
doğru
açılabileği
de
7
müjdelenmektedir.
Allah Zülcelalin kullarının amellerine karşı izleyeceği bu ücret
siyasetini benimsemek kulluğumuzun gereğidir. İşe tam ücret ödemeli ve
işlerine
göre
ayrı
ayrı
ücretlendirmeliyiz. İlâhî
işçilerimizi
asgarî
ücret
olarak
değerlendirilen
tam
ücretle
de
literatürde
yetinmemeliyiz. Sözleşmelerle belirlenen ikramiyeler ve pirimler dışında
fazlaca ödemeler yapmalıyız. Hiç şüphesiz sözü edilen ilave ödemeler

vacip bir görev değildir. Ancak bizi Rabbimiz rızasına götürecek ahlâkî
fedakârlıktır.
Zira
gerçek
hayra
erdirecek
amellerin
malî
bir
odaklandığını Kur’ânımız
açıklamaktadır.
Al-i
İmran
fedakârlıklara
sûresinde şöyle buyrulur:
“Sevip kendiniz için özenle ayırdığınız şeylerden
başkaları için
harcamadıkça, gerçek hayra ulaşamazsınız. Her ne verirseniz şüphesiz
Allah ondan tamamıyla haberdardır.”8
* * *
D)
Yüce
Rabbimiz
affedilmesini
dileyeceğimiz
hatalarımızı
hatalardan korundukça küçük günahlarımızı tek
bağışlayacağını, büyük
akabinde
yapacağımız güzel
taraflı olarak örteceğini, tövbelerimizin
sebebiyle
hatalarımızı
dahi
armağanlandırılacak
amellere
ameller
9
dönüştüreceğini duyurmaktadır.

Bu duyuruların bir amacı da hiç şüphesiz bizi bu davranış biçimlerine
yönlendirmektir. Bu sebeple iş hayatımızda biz de bu ilâhî yöntemi
kabul
edilen
ve
ızdırabı
duyulan
iş
hatalarını
izlemeliyiz;
hatalardan korunulduğu sürece ufak hataları makul
bağışlamalıyız; ana
bulmalıyız.
Yapılan hatalardan ders alınarak daha atılımcı ve üretken olunması
halinde sicile işlenen hataları artılara dönüştürerek ödüllendirmeliyiz.

Genel iş disiplini gereği bir ceza verilmesi gerekiyorsa suç ceza
eşitliği korunmalı, aşırılığa gidilerek haklar çiğnenmemelidir. Zira
Kur’ân ifadesiyle “Bir hatanın cezası onun eşiti bir karşılıktır. Affedip
zalimleri; aşırı
barışcı olanın mükâfatını ise Allah verecektir. O
10
gidenleri sevmez.
* * *
Teknolojiler,
organizasyonlar,
istihdamlar,
ücret
politikaları,
tüketimler....bütün
bunlar
gerekli olmakla
üretimler, pazarlamalar,
birlikte geçicidirler. Kalıcı olanlar ise Allah’ın rızası gaye edinilerek
yapılacak uygulamalar ve alınacak ebedî armağanlardır.

Hutbemizi, iş-işçi ve işveren siyasetimiz dahil hayatımızın her anı ve
safhasında ilâhî ahlâk ile ahlâklanmamız gereğini öğütleyen bir âyetle
bitiriyorum:
“(Hayatınızı) Allah’ın rengi ile renklendirin. Kim (hayata) Allah’tan
daha güzel renk verebilir. (Bu gerçeği kabullenerek şöyle deyin. Biz
O’nun seçtiği renkleri kullarak) Yalnızca O’na ibadet edicileriz.11

Tek Çare İlâhî-Malî Haramların ve de
Görevlerin Gereğini Yapmaktır

Yüce Allah’ımız, mal sevgisi ve mallara mal katma
yarattığı biz insanları mallarla denemeye uğratmıştır.

eğilimi

içinde

Bu sebepledir ki İslâm Şerîati dahil bütün ilâhî şerîatlerde mal pek
ve
azim bir nimet olarak sunulmuş, mal dokunulmazlığı temelhaklar
Mallarla ilgili uygulanması gereken bir
özgürlükler içinealınmıştır.
dizi ilâhî yasalar vaz’edilmiş ve bu yasalar dünya hayatımızın düzeni ve
âhiret hayatımızın mutluluğu ile de irtibatlandırılmıştır.

Bu ilâhî yasalara göre yaşamakla yükümlü olan biz müminler öz
canlarımız için eş, çocuk, fakir ana-bana gibi bakmakla sorumlu olduğumuz
kişiler için ve yaşadığımız toplumun sosyal yardıma muhtaç kesimleri için
çalışmak-kazanmakla mükellefiz. Ancak meşru yollarla kazanacağız. Hayat
nizamımız Kur’ãn-ı Kerim’in Nisa Sûresi’nin 29. âyetinde malları yasaklı
yollarla kazanmamız şöylece yasaklanmıştır:
“Ey iman edenler! - Karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla da olsabirbirinizin mallarını batıl yollarla kazanıp yemeyiniz. Canlarınıza da
kıymayınız. Allah sizin için bir rahmet kaynağıdır.”1
Batıl yollar, Kur’ân-’ı Kerim’de
Onları şöylece özetleyebiliriz:

ve

Nebevî

Sünnet’te

açıklanmıştır.

Faiz, içki-kumar-fuhuş işletmeciliği, rüşvet, karaborsa, hırsızlık,
gasb, ölçüde-tartıda aldatma, emeği sömürü... İslâm yasakladığı bu batıl
kazanç yollarıyla malların sömürülmesini, belirli zümrelere kanalize
edilmesini önlemiş, hayatı pahalaştırıcı gedikleri tıkamış, ihtirasları
dizginlemiş, böylece sosyal adâlet yolunu açmıştır.
Meşrû yollardan kazanılmalıdır

Malları açıkladığımız batıl nitelikli zulüm ve sömürü yolları ile ve de
insanlara üstünlüğümüzü kanıtlamak amacıyla değil, meşru yollar ve
gayelerle kazanacağız. Kazandığımız mallarla nefsimizin ve de bakmakla
yükümlü olduğumuz insanların ihtiyaçlarını karşılayacak ve de topluma
karşı malî görevlerimizi yapacağız.
Kur’ânımızın
ve
de
Peygamberimizin
hak
olarak
belirleyip
muşahhaslaştırdığı dinî-malî görevlerimizi de şöylece hulâsa edebiliriz:

Zekât, varisi olunabilecek akrabaya nafaka, Ramazan fitresi, Kurban,
Yemin keffareti, Oruç fidyesi, sahip olunan mallardan ödünç vererek
yararlandırma...

Mallar helâl yollarla kazanılır, dinî-malî görevler yapılırsa fertler
ve de toplumlar için denge, istikrar ve âdalet sağlanmış, ahîret saadeti
de gerçekleştirilmiş olur.
Ancak mallar İslâm’ın yasakladığı yollarla kazanılmaya çalışılır, aynı
yasaklı yollar işletilmeye devam edilir, israf ve lüks harcamalara
gidilir ve de İslâm’ın toplum hakkı olarak belirlediği, özetlenen malî
görevler yapılmazsa mallar binbir türlü felaket sebebi olurlar. Bilimsel
istatistiklere ve doğrudan müşahade alanımıza giren olaylara bakıldığında
değinilen felaket türleri görülecektir.
Sosyal bunalımların temelinde yasaklı yollar vardır

Maddi sefaletlerin, rûhî ızdırabların, kişilik çöküntülerinin, çeşit
çeşit bunalımların, ihtilaflar, kavgalar ve cinayetlerle sonuçlanan ve de
intiharlarla noktalanan gelişmelerin temellerini inceleyelim.

Temelde var olan sömürücü faizdir, modern kumarlardır. Kamu mallarını
çektirten
hırsızlıklardır. Borsa
entrikalarıdır.
yağmalatan, peşkeş
Adâletsiz ücret politikalarıdır, karaborsa oyunlarıdır. Çeşitlenen rüşvet
Canlara
kıyan,
kan
akıtan
doymak
bilmez
karanlık
türleridir.
ihtiraslardır.
Daha özlü ifadeyle temelde var olan İslâm’ın malî harcamalarının
batıl
kazanç
yollarının
imansızca
ve
ahlâksızca
yasakladığı
işletilmesidir.
Kur’ân, malların batıl yollarla kazanılmasını yasakladığı anlamını
âyette,
bu
yasağının
ardından
“...
canlarınıza
da
sunduğumuz
kıymayınız...” emrini vermiştir. Kur’ân yorumcularına göre bu emrin asıl
amacı, batıl yollarla kazanılacak malların toplumun maddî ve manevî
çöküşüne, cinayetlere ve intiharlara sebebiyet vereceğine dikkatlerimizi
çekmektir ki, bu gerçeği Kur’ân ve Nebevî Sünnet’te pek çok vurgular
yapılmaktadır.
Malî görevleri yapmamak felakettir
Malları batıl yollarla kazanmaya çalışmanın doğuracağı tecavüzlügünahlı ortamı pekiştirecek ve de derinleştirecek bir yöneliş de dinîmalî görevlerin yapılmamasıdır.
Bu görevlerin yapılmamasının neden olacağı yıkıcı ve yakıcı sonuçları,
peygamberimiz uyarıcı hadisleriyle şöylece açıklamışlardır:
[“Zekât ve akrabaya nafaka gibi dinî-malî görevleri yapmamak olan
Şuhh’dan kaçının. Zira bu malî vazifelerden kaçınma, sizden önceki
toplulukları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, yasaklı
olan mal ve ırz dokunulmazlığını çiğnemeye yöneltmiştir.”
“Zekâtını veren, misafiri ağırlayan felakete uğramışa el uzatan şuhhdan
korunmuştur.”]2
* * *

İslâm’ın yüklediği, değindiğimiz malî görevler, malların helâl yollarla
kazanıldığı adâletli bir toplum yapısı içersinde oluşabilecek sosyal
ihtiyaçları karşılamak içindir. Malların batıl yollarla kazanıldığı
toplumlarda sosyal yaraları bütünüyle saramayacak bu görevlerin, bir de
yapılmadığı düşünülürse durumun vahameti kavranabilir. Toplumumuz bu
korkunç vehameti yaşamaktadır.
Ağlatarak kazanıp ihtirasla biriktirenleri Cehennem beklemektedir
İslâm’ın haram
kıldığı yollarla kazanmak,
muzdarip kılarak ağlatarak kazanmaktır.

başkalarını

sömürerek,

Allah yasakladığı batıl yollarla kullarına zulmederek kazananları, Nisâ
Sûresi’nin 30. âyetinde “Cehennem ateşine yaslamakla” azablandıracağını
bildirmektedir. Malî görevlerini yapmayanların, ihtirasla üzerlerine
kapandıkları mallarıyla azaplanacaklarını da Kur’ânımız ve Peygamberimiz
açıklamaktadır.
Çare, haram yollara karşı çıkmak, ilâhî malî görevleri yapmaktır.

İslâmî inanç ve dirençle malî haramlara karşı çıkamayanlar, yapmaları
gereken görevleri toplumdan bekleyenler, dünyada da, âhirette de hüsrana
mahkumdurlar.
Bu hüsranı geliniz Hümeze sûresinde izleyelim:
“İftira atan ve ayıp kusur arayanın vay haline. Biriktirip kalkan
saydığı servetinin kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zannedenin vay
haline.
Hayır, o, sandığının aksine çökerten bir azaba atılıp terkedilecektir.
O çökerten azabın ne olduğunu bilir misin? Allah tarafından tutuşturulmuş
olup (günahkâr) kalblerin üstünde yükselecek bir ateştir o. Ve o, (onlar)
uzatılmış sütuna (bağlıyken) üzerlerine kapatılacak ateştir.”

Vergilerimizin Nerelere Harcandığını Araştırmak da
İslâmî Görevimizdir

İslâm dininin iman esaslarından biri de bütün inançlarımız, sözlerimiz,
ve
işlerimizden
ötürü
Rabbimizin
huzurunda
davranışlarımız
sorgulanacağımız gerçeğine inanmaktır.
Allah’ın Resûlü sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in özetleyici
bir açıklamalarına göre, bildiğimiz hususlarda amel edip etmediğimizden,
ömrümüzü nasıl geçirdiğimizden, gençliğimizi nasıl değerlendirdiğimizden
ve mallarımızı
nerelerden kazandığımız
ve nerelere harcadığımızdan
sorgulanacak,
ilâhî
yargıya
göre
mükâfatlandırılacak
veya
cezalandırılacağız.1
Nerelere harcama yaptığımızdan sorgulanacağımız için üstünlük sağlama
amacıyla israf ve lüks harcamalar yapmaktan, içki-kumar ve zina yoluyla
tüketimde bulunmaktan ve faiz verici olmaktan kaçınacağız.
Ayrıca haklar ve özgürlüklere saygısız, inançsız ve ahlâksız kişi ve
da sakınacağız.
Çünkü Rabbimiz
kurumlara güç katıcı harcamalardan
Kur’ân’ında, Aziz Peygamberimiz de Kur’ân’ı açıklayıcı buyruklarında
mezkûr harcamaları bizlere haram kılmıştır. Bu tür harcamalar Cehennem’e
yoldur.
Ödediğimiz vergilerden de sorgulanacağız

Rabbimizin huzurunda yargılanacağımız bir önemli
doğrudan ve dolaylı olarak ödediğimiz vergilerimizdir.

harcama

türü

de

İslâmî bir toplum düzeni içinde ödenmesi gereken resmi vergi zekâttır.
Kimlerden ne miktarlarda alınacağı, hangi kişi ve kurumlara verileceği
Kur’ân ve Sünnetle belirlenen zekât, İslâmî yapı içinde resmi zekât
kurumu tarafından alınır ve tevzi edilir.

Anlaşılacağı üzere zekât, dinî vasıflı olup verilmesi Cennet’e,
kaçırılması Cehennem’e götürecek kutsal bir vergidir. Bugünkü toplum
düzenlerindeki vergi ise, bir vatandaşlık görevidir. Tahakkuku, takibi ve
tahsili yasalarla belirlenir. Kaçırılması da suç oluşturur.

İslâmbilginleri tarafından akademik tartışmalara konu edilebilirse de
başta vicdan, din, düşünce, ifade, teşebbüs ve örgütlenme hak ve
hürriyetlerinin gereğince yaşandığı ve ferdin yasalarla korunduğu seküler
yapılı bir hukuk devletinde maddi ve manevi kalkınma ve savunma gibi
temelde İslâm’la da örtüşen amaçlarla vergi verilmesi meşrudur. Ve niyete
göre sevap sağlayıcı bir kutsallık da kazanabilir.

Bu sebeple, İslâm’la yoğrulmuş bin yıllık tarihi yapısı içinde bir
bütün olarak değerlendirdiğimiz ve anayasal vatandaşlık bağları yanı sıra
ve ondan bin kat daha güçlü olan iman bağlarıyla bağlı olduğumuz aziz
ülkemize, aslî sahipleri olarak vergilerimizi kutsallık izafe ederek de
verebiliriz.
Asgari ücretlerden alınan ve bilimsel tecrübelerle çelişen haksız tür
ve
oranlardaki
vergilere
eleştiriler
getirsek
de,
vergilerimizi
Ama seküler
vergilerin
bize dinimizin
gereği
olduğu
verebiliriz.
şeklindeki şarlatanlıklara asla onay veremeyiz.
Vergilerimizin takibi vatandaşlık yanısıra İslâmî vazîfemizdir

Vatandaşlık gereği olarak ödenen vergilerin nerelere harcandıklarını
takip de vatandaşlık görevidir. Ancak yaptığımız harcamalardan ötürü
için
Rabbimizin huzurunda sorgulanacağımız ve azap da görebileceğimiz
vergilerimizin nerelere harcandığını takip etmek biz mü’minler için
vatandaşlık görevimiz olmasının yanı sıra, ayrıca İslâmî görevimizdir.

Bu
sebeple
vergilerimizin
nerelere
harcandığını
takip
etmeli,
vergilerimizle yapılacak ve bizi günaha sokacak harcamalara demokratik
çıkmalıyız. Bütün ilgililer ve
platformları kullanarak şiddetle karşı
yetkililer bilmelidir ki:

• Bizler, İslâmî imanımızın gereği olarak vergilerimizin yönetimlerce
kurulan kişi ve
kuruluşlara
faizli
çıkar ilişkileri
krediler
yoluyla yağmalatılmasına
karşıyız.
Zira faiz
almak
ve
vermek
haramdır
ve laikliğin gereği de
değildir.
•
Bizler,
vergilerimizin
katrilyonlar
halinde
borç
faizlerine
karşıyız.
Zaruretler
halinde
tasvip
edilebilecek
verilmesine
uygulamaların rutin haline dönüştürülmesi asla tasvip olunamaz.
• Bizler, vergilerimizin bir kuruşunun dahi yasal olarak denetime açık
olmayan kişi ve kuruluşlarca harcanmasına karşıyız. Denetime kapalı
olmak, suiistimale de, şüpheye de açık olmaktır. Şeffaflıktan kaçınanlar
hiç şüphesiz karanlık ilişkiler içinde olanlardır.

• Bizler, vergilerimizin, birilerinin komisyon veya rüşvet alabilmeleri
için askerî nitelikliler dahil ülkemizde üretilebilecek malların ve
araçların ithalatı yoluyla harcanmasına karşıyız. Zira milyonlarca işsiz
insanımıza iş bulmak hepimizin farz-ı kifaye görevidir.
Bütün ilgililer ve yetkililer bilmelidir ki:

• İslâmî haramlar arasında yer alan alkol ve uyuşturucu kullanımının
11-13 yaş gruplarına indirildiği ülkemizde bizler vergilerimizin alkol
alınan resepsiyonlarda harcanmasına da karşıyız. Çünkü haramı tasvip
etmek de, desteklemek de haramdır.
Misalleri çoğaltabiliriz. Alabilecekler
gerekli mesajlar verilmiştir.

ve

alması

gerekenler

için

Vergilerin takibi sömürü ile de mücadeledir
Bütün hayatımızdan, özellikle de yaptığımız harcamalardan Rabbimizin
huzurunda sorgulanacağız. Bu sebeple vergilerimizin nerelere harcandığını
takip etmek ve haramlara aracı kılınmamasını engellemeye çalışmak hem
vatandaşlık hem de İslâmî görevimizdir.

Bu görev, insan hakları ve özgürlükleri uğrunda verilecek mücadelenin
de olmazsa olmaz şartıdır. Sömürü kaynakları kurutulmalıdır ki; zulümler
sürdürülemesin.

Hayata İslâm zaviyesinden bir bütün olarak bakamadığımız ve de mağduru
olduğumuz örtü yasağı ve benzeri haksızlıklara odaklandırıldığımız için
bugüne dek gündeme getirilemeyen bu görevimizi bütün yasal ve demokratik
ortamları kullanarak yapmaya çalışmalıyız.
Çalışmalıyız, çünkü bu görevimiz, yavrularımızın örtüsü gibi İslâmî
imandan kaynaklanmaktadır ve ebedî hayatımızın saadeti ve felâketi ile
doğrudan irtibatlıdır.
Hutbemizi, Rabbimizin bir buyruğu ile bitiriyoruz:
“Biz, Kıyâmet Günü’nde insanlar için adâlet terazilerini kurarız. Artık
kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş,) bir hardal
tanesi kadar dahi olsa, onu (adâlet terazisine) getiririz. Hesap gören
olarak biz (herkese) yeteriz.”2

Reklamlarımızı da İslâmlaştırmalıyız

Sosyal hayatımızın giderek güçlenen ve devleşen kurumlarından biri de
reklamcılıktır. Zira üreticiler ve pazarlamacılar gibi tüketiciler olarak
da reklamlara muhtacız.
Çeşitlenen zirai ürünleri, teknolojik üretimleri bilme,
bulma ve
kullanma hayatı büyük ölçüde kolaylaştırmakta olduğu için reklamcılık
“İslâm’ın hayatın kolaylaştırılması” doğrultusuyla örtüşen meşru bir
alandır. Ancak reklamcılık Rabbimizin yararımıza sunduğu maddelerin
gereksiz israfına ve de insanların aldanıp zarar görmesine sebep de
olabilmektedir.
Bu nedenle propagandalarımız gibi
reklamlarımızı da İslâmlaştırmalıyız.

onun

ticari

amaçlı

şekli

olan

Olgun aklın ve bilimin gerektirdiklerine çağırıp sakındırdıklarından
güzelliklere
yönelme,
faydalıyı
yapma,
birbirimizin
uzaklaştırma,
mallarını haksız yollarla edinmeme, israftan kaçınma ve kaçındırma, zarar
verici olmama, aldanıp aldatmama, müşteri kızıştırmama ...ile ilgili
emirler,
öğütler
ve
yasaklar
reklamlarımızı
nasıl
İlâhî
İslâmlaştıracağımızın ölçülerini vermektedir.
Reklamcılıkla ilgili İslâmî ilkelerimiz

Reklam bir malı tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümü artırarak
kazanç sağlamak amacıyla ses-söz, yazı, resim, afiş, prospektüs, broşür,
katalog, pano, sinema, radyo ve televizyonla yapılan işlemdir.1
Hangi tür reklam olursa olsun reklamlarımızda
İslâmî yaşam ilkelerine uymamız gerekmektedir.

aşağıda

açıklanacak

1) Müslüman yalnızca faydalı olabilecek mallar ve hizmetler üretmeli,
reklamla tüketici ile yardımlaşma amacı gütmelidir. Bilinmesinden fayda
sağlanabilecek malı-hizmeti reklam etme hiç şüphesiz manevî yardımdır.
Yardımın bütün olumlu türleri ise Rabbimizin emridir.
“Ey iman edenler!...İnsanlara fayda sağlayacak
olacak alanlarda birbirinizle yardımlaşın...2

işlerde,

Hakka

itâat

2) Reklam mal ve hizmeti aslına uygun şekilde ve temel özellikleriyle
tanıtılmalıdır. Zira Peygamberimiz “Allah’a ve Âhiret Gününe iman eden
kişi ya gerçeği yansıtıcı olsun ya da sussun” buyurmuşlardır.3
3) Reklam, arka planda yalanı ve entrikayı içermemeli, yanıltıcı ve
aldatıcı olmamalıdır. Bayatı taze, çürüğü sağlam, karışığı saf, eksiği

tam ve ayıplıyı kusursuz
tıkayan vicdan pisliğidir.

olarak

sunan

reklam

rûhun

gelişim

yollarını

Sattığı buğdayın-hurmanın kötü tarafını kamufle ederek iyi tarafını
vitrine çıkaran satıcıyı uyaran Peygamberimiz tüm inananları da şöylece
ikaz buyurmuştur:
“Aldatanlar benim çizgimi izleyenlerden değildir.”4
4) Faizci kurumlar, alkollü içkiler, porno filmler, korsan kitaplarkasetler çalınmış mallar gibi doğrudan ve ya dolaylı olarak haramlılıkla
vasıflandırılabilecek kurumlar, ürünler ve işlemler reklam edilmemeli ve
de ettirilmemelidir. Zira şerleri ve vesilelerini engellemek olan sedd-i
zerai Kurân kaynaklı görevimizdir.5
5) Tanıtıcı vasıfları dosdoğru olsa bile mal ve hizmetler İslâmî kılıkkıyafet kurallarıyla çelişkili çıplak veya yarı çıplak kadın görüntüleri
içinde ve de güftesi-ritmi cinsellik saçan mûsikî eşliğinde reklam
edilmemelidir. Zira bu tür reklam hataları ahlâk dışılığa onaydır,
yaygınlaşmasına da rızadır. Böyle olduğu için büyük günahtır. Rabbimiz
Nur süresinin 19.âyetinde şöyle buyurur:
“İnananlar
arasında
çirkinliklerin
yayılmasını
onaylayanlar
için
dünyada da âhirette de çetin bir ceza-azap vardır. Allah bilir, siz
bilmezsiniz.”
6) Kullanımı ve istihdamı zaruri olmayan mallar ve hizmetler “onsuz
olunmaz” gibi şartlandırıcı sloganlarla sunulmamalı, bir diğer ifadeyle
gereksiz harcamalar olan israfa özendirmemelidir. Üstelik tüketici,
fazla
kullanmaması
hususunda
uyarılmalıdır.
Zira
israf
lüzumundan
6
haramdır. Kaçınmamız gerektiği gibi sakındırmamız da gerekmektedir.
7) Reklamlar diğer firmaları, ürünleri ve hizmetlerini yerici olmamalı,
gerçeğin hilafına onların kalitesizliği ve pahalılığına vurgu yapılarak
yıkıcı niteliğe bürünmemelidir.
“Zarar
vermek,
zararı
zarar
vererek
karşılamak”
7
Peygamberimizin diliyle de haram kılınmıştır.

zulümdür

Faydalı olmak, hiç değilse zarar verici olmamak
Peygamberimiz yolumuzu şöylece aydınlatmaktadır:

ana

“Sizin en hayırlınız fayda ümit edilenlerinizle,
hususunda kendisine güven duyulanlarınızdır.8

zarar

ve

vazifemizdir.
vermeyeceği

8) Reklamlarımız “En iyisini biz yaptık, ancak biz yaparız” şeklinde
İslâm ahlâkının onaylamadığı bencil üslubu ve büyüklük duygusunu da
içermemelidir.
9) “Allah güzeldir, güzelliği sever.” Allah’ın boyasıyla renklenmekle
yükümlü olan müminler olarak reklamlarda estetiğe özen göstermeli, göze
dokunucu, kulağı incitici görüntü ve ses kirliliğine yol açılmamalıdır.
Zira bu tür kirlilikler de insanlara yapılmış bir zulüm türüdür.9
10) İslâmî iman ve ahlâk ölçülerimize uygun olsa da reklamlarımız ilke
olarak kutsallarımızın karşıtı kurumlara verilmemelidir. Zira hak ve
hürriyetlerimize karşı tavır koymuş kişi veya kurumları desteklemek imanî

zaaftır, nefsimize ve insanlık
gerekli ilâhî azap sebebidir.10

değerlerimize

zulümdür,

tövbe

edilmesi

İslâmî ilkelerde başarı vardır

Yukarıda açıklanan ve reklamı yapan-veren zaviyesinden önem arzeden
görevlerin Allah’ın yardımını sağlayacak başarı vesileleri olacağına da
inanılmalı, aksine görüşlere iltifat edilmemelidir. Rabbimizin açıkladığı
gerçek budur.
Kur’ân’ımızda şöyle buyurulmaktadır:
“Ey iman edenler! Allah’a karşı kulluk bilinci içinde olun. Doğru
konuşun. Böyle yapın ki Allah da sizin işlerinizi düzene soksun,
günahlarınızı da bağışlasın...”11

Özetlenen imanî ve ahlâkî vazifelerle yalnız reklam verenler değil
reklam hazırlayan kişi ve kurumlar da yükümlüdürler. Zira içki ve faiz
örneklerinde görüleceği gibi, İslâm yasakladığı fiillerin yapımcılığı,
üreticiliği, aracılığı, pazarlamacılığı ve tanıtımcılığı gibi her türlü
bağlantılarını da lanetleyerek yasaklar.
Burada reklamlara muhatap olanların da görevi olduğunu hatırlatmak
Bu
görev,
yanıltıcı
olabileceği,
gereksiz
harcamalara
isteriz.
bilinciyle
reklamları
değerlendirmek,
öz
ifadeyle
özendirebileceği
reklamlardan fayda sağlamak fakat zarara uğramamaktır.
Rabbimiz şöyle buyurur:

“...Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız.”12
* * *
Bizler
müslümanlar
olarak
Allah’ın
buyruklarına
ve
elçisi
Hz.Muhammed’in öncülüğüne teslim olmakla mükellefiz. Bütün inançlarımız,
sözlerimiz, davranışlarımız ve işlerimiz gibi ekonomik faaliyetlerimizi
ve reklamlarımızı da İslâmlaştırmalıyız. Zira dünyevi istikrarımız ve
âhiret saadetimiz hayatımızı İslâmlaştırmaya bağlıdır.

Hediyeleşmek, Sevmek ve Sevilmektir

Şanlı peygamberimizin açıklamasına göre Allah katında en faziletli
amellerden biri de Allah için sevmektir. Peygamberleri dahi imrendirecek
âhiret armağanları, birbirlerini Allah için seven müminlere verilecek,
onlar tüm korku ve elemlerden korunacak, Yüce Mevla’mızın güvencesi
altında bulunacaklardır.
Sevmek
hiç
şüphesiz
bir
kalp
tasarrufudur
ve
bir
neticedir.
Kur’ân’ımızın bildirisine göre bu neticeyi doğuracak ana sebep, imanlı ve
amelli
olmaktır.
Meryem
sûresinin
96. âyeti’nde şöyle
güzel
buyrulmaktadır:
“(İman edip de
oluşturacaktır.)”

güzel

âmeller

yapanlar

için

Allah

gönüllerde

sevgi

Sevgi doğuracak ameller arasında hediyeleşme başı çekmektedir.
Hediyeleşmeyi dinî görevimiz bilmeliyiz
Peygamberimiz,
“İman
etmedikçe
cennete
giremezsiniz.
Birbirinizi
1
sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız.” buyurmaktadır.
Onun bu müjdeli beyanlarından hareketle sevgi üreten hediyeleşmeyi
ölçüsünde
önem
arz
eden
İslâmî
bir
görevimiz
olarak
farziyet
algılamalıyız. Zira bizler; Nisa sûresinin 36. âyeti ve de benzeri diğer
sırasıyla
ana
babaya,
akrabaya,
yetimlere,
öksüzlere,
âyetlerle
çaresizlere, yakın ve uzak komşulara, misafirlere ve yönetimimiz altında
bulunanlara ikram ve ihsanla emrolunduk.
Emrolunduğumuz ikram ve ihsanın bir şekilde hediyeleşme olduğuna göre,
elbette
Rabbimizin
emri
bileceğiz.
İyilik
yapmakla
hediyeleşmeyi
emrolunduklarımızdan başlayarak da uygulayacağız.
“Hediyeleşiniz ki birbirinizi sevesiniz.”2
bizleri bu doğrultuda teşvik buyurmaktadır.

buyuran

Peygamberimiz

de

Bütün bu îlahi buyruklar sebebiyledir ki bayram günlerini, kandil
gecelerini, düğün merasimlerini, doğumları ve mezuniyetleri, ticari
ilişkileri, atanmaları, seçilmeleri ve ziyaretleşmeleri ve daha birçok
vesileleri hediyeleşme ortamı olarak değerlendirmeliyiz.
Gücümüz ölçüsünde ihtiyaç karşılayacak maddeden küçücük bir kitaba, tek
bir çiçeğe, bir çift çoraptan bir kaleme ve bir anahtarlığa kadar her
maddeyi hediyeleşme aracı kılabiliriz.

Hediyenin basiti yoktur. Yüce Peygamberimizin “Güler yüz gösterme ve
bir
çift
tatlı
söz
söyleme
de
olsa
gönül
alıcı
hiçbir
şeyi
küçümsemeyiniz”3 şeklindeki öğüdü her
önemsenmesi gerektiğini açıklamaktadır.

tür

hediyenin

değerli

olduğunu,

Evet... hediyeleşmeliyiz. Özellikle de hediyelere karşılık vermeliyiz.
hediyeye daha üstünü
ile karşılık vermeli,
buna güç
Alınan
yetirilemiyorsa eşit değerde bir hediye sunmalıyız. Bu da gücümüzü
aşıyorsa duâ etmeliyiz.

Duâ da bir karşılıktır. Duânın önemli bir karşılık olacağını sevgili
peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz.
Sahabi Hz. Enes (ra) anlatıyor:

Kendilerine hicret eden Mekke’li ilk Müslümanları bağırlarına basan
Medineli Müslümanlar olan Ensar’ın gösterdiği büyük ilgi ve malî
şükran hisleriyle dolan
muhacir müminler,
fedakarlıklar karşısında
Ensar’ın bu iyilikleriyle sağladıkları sevaplara da imrendiler de şöyle
dediler;
• Ya Resûlellah! Ensar bütün sevapları alıp götürdü.
Allah’ın elçisi Peygamberimiz şöyle buyurdu:

Hayır, hayır siz iyiliklerden ötürü onlar için Allah’a duâ ettiğiniz ve
onlara teşekkürlerinizi sunduğunuz sürece sizde onların aldığı sevabı
alacaksınız.4
Yasaklı-Sakıncalı hediyeleşmeler
Güller arasında dikenler, helâller yanında haramlar, güzeller yanında
olduğu
gibi
öğütlendiğimiz
hediyeleşmeler
yanında
çirkinler
yasaklandığımız hediyeleşme türleri de vardır.

a- Görev alınmadan çok öncelerine dayanan dostlukların yaşattığı
hediyeleşmeler dışında yöneticilere ve hakimlere hediye vermek haramdır.
Zira bu tür hediyeler rüşvettir. Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“İdarecilere hediye vermek haram,
kâfirliğe yakın bir günahtır.”5

hakimlere

de

hediye

vermek

ise

bParasal
ilişkiler
kurulmadan
önce
gelenekselleştirilmiş
hediyeleşmeler dışında borçluların alacaklılara hediye vermesi de faize
kapı açacağı cihetle haramdır.
c- Gayr-i müslimleri taklit ederek, köken olarak onlara ait dinî ve
millî günlerde Müslümanların kendi aralarında hediyeleşmeleri de onlara
benzeme olacağı için sakıncalıdır.

Biz Müslümanlar mesela, Kurban Bayramı’nda gayr-ı müslimlere hediye
Bu onları taklit değildir.
verebilir, onlardan hediye alabiliriz.
Komşuluğun gereğidir, sevilmeyi amaçlamanın icabıdır. Ama onlara ait
kutsal günleri Müslümanlar olarak tebrikleşme ve hediyeleşme aracı
kurmamız, yasaklandığımız türden bir benzeşmedir.

Bu sebeple promosyon amacıyla da olsa hediyelik eşya dağıtımımızı
Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde ve de hicrî yıl başımıza denk
düşürmeliyiz. Örneğin 31 Aralık yıl başlarını kutlama görüntüsünden
kaçınmalıyız.
Gayr-ı Müslimlerle de hediyeleşebiliriz

Değinmişken gayr-ı müslimlerle hediyeleşmenin kutsallığına biraz daha
getirmek
isteriz.
Gayr-ı
müslimler
dahil
temel
hak
ve
açıklık
özgürlüklerimize mütecaviz olmayan bütün insanlara karşı adâletli ve
ihsankâr olmamız, Rabbimizin öğüdüdür.

Müslüman, gayr-ı müslim ayrımı yapmaksızın akrabamıza ve komşularımıza
ikramkâr olmamız da Rabbimizin emridir. Müslümanlar iman kardeşliğinden
ilave
ayrıcalık
tanınmış olsada,
aziz
Peygamberimizin
kaynaklanan
uygulamaları ve buyrukları da bu ilâhî ölçüler doğrultusundadır.
Bu sebepledir ki ilk İslâm nesli olan sahâbeler, ilişkiler kurdukları
gayr-ı müslimlerle hediyeleşmişlerdir.
Evinde bir hayvan kesildiğinde, -Yahudi komşumuza da bir pay çıkardınız
şeklinde
uyarılarda
bulunan
Abdullah
Bin
Amr,
mecusilerin
mı?hediyelerini kabul buyuran Hz. Ali ve bu konudaki sualleri hediyeleşmeyi
teşvik buyuran cevaplarıyla onaylayan Hz. Aîşe anamız bu vadideki
örneklerimiz ve önderlerimizdir.

Sevmek akıllıktır
Peygamberimiz “Akıllılığın (ilk göstergesi imandır.) İmanı izleyen
göstergesi de insanlar tarafından sevilmeye çalışmaktır”6 buyuruyor.
Sevmenin, sevilmenin başlıca yolu hediyeleşmektir. Allah için sevmenin,
îlahi rahmete ermek olduğunu
müjdeleyen
sevindirmenin bağışlanmak,
Peygamberin beyanı ışığında nefsimi ve sizleri hediyeleşmeye çağırır,
mutluluklar dilerim.

Şeytanların Varlığına İnanmakla Mükellefiz

Melekler gibi insanlar tarafından kafa gözü ile asli hüviyetleri
içersinde görülmeyen varlıkların bir bölümü cinler, bir bölümü de
şeytanlardır.Cinler ve şeytanlar yeryüzünde insanlarla müşterek olarak
yaşarlar. Onların varlığı Kur’ân-ı Kerim’le bildirdilmiş, Peygamberimiz
açıklanmıştır.
Bu
sebeple
cinlerin
ve
şeytanların
tarafından
mevcudiyetine inanmayan kişi kâfir olur. Kâfir ise ebedî cehennemliktir.
Hutbemizde şeytanlar ve cin asıllı olmaları sebebiyle cinlerle ilgili
öğrenmemiz farz olan bilgiler sunacağız.
Cin asıllı şeytanlar insanlardan önce yaratıldı
Hz. Allah melekleri ve cinleri insanlardan önce yarattı. Yeryüzünde
yaşayacak varlık olarak ilk insan Hz. Adem’i ve eşini, onlardan da insan
neslini halk etti. Yüce Allah Hz. Adem’i ve soyunu âhiret hayatının
varisi kıldığı; onlara sonsuz hayat takdir ettiği için onları yeryüzünde
kulluk denemesine tabi tutmayı diledi. Bu ilâhî iradeden kaynaklanan bir
gelişme sonucudur ki ilk şeytan İblis, ilk insan Hz. Adem’e musallat
edildi, İblis soyu da insan neslinin üzerine salındı. Bu gelişmeyi Kur’ân
âyetlerine göre özetleyelim.
Müstesna özelliklerle Hz. Adem’i ve eşini yaratan Hz. Allah, soyunu
yeryüzüne egemen kılacağı bu ilk insana saygı secdesine varılmasını
meleklere emir buyurdu.
Melekler ihtiram secdesine vardılar. Fakat cin asıllı olup üstün
bilgisi ve derecesi sebebiyle melekler arasında yaşayan ilk şeytan İblis
secde etmedi. Yaratan’ın emrine isyan eden İblis, sorgulaması sırasında
bir de gerekçe göstererek; “(Rabbim!) Beni ateşten, Adem’i topraktan
yarattın. Ben ondan üstünüm” dedi. Günahında diretti. Direttiği için de
Allah’ın üstün kulları arasından çıkarıldı.1

Düşüşüne Hz. Adem’i sebep gören İblis, Hz.Adem’i
mevkiinden düşürmek, onun saygıya değer olmadığını
Allah’a duâ etti.

Allah katındaki
isbatlamak için

Burada sözü doğrudan Kur’ân âyetlerine bırakalım.
Araf Sûresi, âyet 14-18
“İblis şöyle taleb etti:
(Huzurunda muhakeme olunmak için insanların) yeniden diriltilecekleri
güne kadar bana süre ver.

Allah cc (bu talebi kabul etti de;) Haydi sen süre verilmişlerdensin,
buyurdu.
Bu defa İblis (gayesini açıklayıp şöyle) dedi:

Beni (Adem’e secde etmediğim için işlediğim suçtan ötürü) azgınlığa
mahkûm ettin. And olsun ben de onları (saptırmak için rızana erdirecek)
doğru yolunun üzerinde oturacağım.
Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara
sokulacağım ve onların çoğunluğunu şükredenlerden bulmayacaksın.
Allah şöyle buyurdu:
Durma, verilmiş ve kovulmuş olarak (melekler arasından; bulunduğun
Cennetten) çık. Andolsun ki onlardan sana kim uyarsa bilin ki sizin
hepinizden (toplayıp) Cehennem’i dolduracağım.
İblîs’e ve soyuna şer aşılama ruhsatı verildi

İlâhî takdir böyle bir gelişmeyi dilediği içindir ki İblis’e ve soyuna
Hz. Adem ve nesline şer aşılama ruhsatı verildi. Fakat yüce Allah insan
de
peygamberler
gönderdi.
Emirleri
ve
yasaklarına
göre
nesline
yaşanılmasını; meleklerin saygısına lâyık bir hayat sürülmesini emretti.
Kulluğunu bilerek yaşayanların ebedî mutluluğa erdirileceğini bildirdi.
Şeytanın vesveselerine uyulmamasını da emretti. Şeytanların insanları
saptırarak Cehennem’e düşürmek için çağrılarda bulunacağını duyurdu.
İblîs de yeryüzüne sürüldü

Yaradanın hikmeti
gereği şer saçma gücüne erdirilen İblis, ilk
Hz.
Adem’i
ve
eşini
kandırıp
Allah’ın
yaklaşılmasını
atılımını
yasakladığı ağaçtan yedirerek yapmıştır.

İşlediği bu ilk günah sebebiyle Hz. Adem ve eşi de Cennet’ten
İblis’le
yeryüzüne
sürülmüştür.
Yukarıda
özetlediğimiz
çıkarılarak
gelişme sonucu şeytan insana düşman olmuştur. Hz. Adem’e saygı secdesinde
bulunmayan İblis bir tane idi. Hz. Adem’den farklı olarak kıyâmet gününe
kadar yaşayacak olan İblis de Adem gibi nesillendi. Her insana bir şeytan
eşlendi.2
Şeytanların ilki ve atası olan İblis cinlerdendir. Hz. Allah, cinleri
dumansız olup vücudun gözeneklerine nüfuz eden bir ateşten yarattığını

bildiriyor.3 Bu ateşin elektrik dalgaları türünden bir madde olabileceği
ileri sürülüyorsa da, gerçeği yalnız Allah bilir. Şeytanlar yerler,
içerler, ürerler, çeşitli şekillere ve suretlere girebilirler, uzun
mesafeleri kısa sürede alabilirler. İnsanların yapamayacağı pek çok ve de
zor işleri yapabilirler. Ömürleri insanlara nazaran uzuncadır.
Allah’ın takdiri olmaksızın zarar veremezler. İnsanlara ve diğer
ait
sırları
da
bilmezler.
Ne
var
ki
süratle
gidip
varlıklara
ve
insanlar
tarafından
girilemeyecek
yerlere
gelebildikleri
girebildikleri için bazı bilgileri rahatlıkla sağlayabilirler.

Şeytanlar
va’d
ederek,
hülyalara
düşürerek,
inançsızlıkları,
ibadetsizlikleri ve her türlü ahlâksızlıkları güzelleştirerek insanlara
telkinde bulunurlar.4
Kur’ân açıklamasına göre şeytanlar insanların görmedikleri yerlerden
insanları gördüklerine ve dört yönden insanlara gelebildiklerine ve
gözeneklerine
nüfuz
edebildiklerine
göre
nasıl
telkinde
vücudun
bulunuyorlar? İnsanların beyin hücreleri üzerinde yaptıkları fiziksel bir
etki ile mi yoksa uzaktan bir tesirle mi telkinde bulunuyorlar?
Bunu bilmiyoruz. Çünkü mevcut bilgilerimiz Kur’ân ve Sünnet’in şeytanla
düzeyde değildir.
Bildiğimiz ve
ilgili açıklamalarını yorumlayacak
inanmaya mecbur olduğumuz şeytanî vesvesenin varlığıdır.
Şeytanlar
imansızlığa
yöneltici
insanlara
verirlerse
vesveselerin
hakimiyetleri yoktur.

ve
de

ilâhî
gerçek

haramları
müslümanlar

yaptırıcı
üzerinde

Mü’min kişi aklını kullanır, Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve
yasaklarını uygularsa kulluk denemesi gereği kendisine musallat edilen
şeytanını kontrol altına alabilir. Kur’ân’ın açıklamasına göre insan için
pek büyük ve aşikâr bir düşman olan şeytan, böylece telkin ve sapıtma
gücünü tamamiyle yitirebilir.
Nevar ki mü’min ilâhî buyrukları tanımaz ve itâat etmezse, şeytan onun
üzerinde
etkinliğini
artırır
ve
onu
tamamiyle
hâkimiyeti
altına
alabilir.5
Rabbimiz bu gerçeği Zuhruf sûresinin 36. âyetinde şöyle açıklıyor:
“Kim Rahman (olan Allah)ın emirleri ve
ona
şeytanı
saldırtırız.
Artık
yaşarsa
kötülükleri telkin eden) arkadaşı olur.”

yasaklarına aykırı giderek
o,
onun
(sürekli
olarak

Şeytânları Yaratması Allah’ın Gücüne Delildir

Şeytanlar
şer
ürettiklerine
ve
insanları
sürekli
olarak
şerre
göre
niçin
yaratılmışlar
ve
insanlara
musallat
yönelttiklerine
edilmişlerdir? İnsanları kulluk denemesine tâbi kılan Allah, onları
meleklerin ilhamlarına maruz kıldığı gibi şeytanların tesirine de maruz
bırakmayı dilemiştir.

Dilemiş ve yaratmıştır. Verilebilecek en doğru cevap ise de İslâm
bilginleri bu şerli varlıkların niçin yaratıldıkları konusunda görüşler
ileri sürmüşlerdir.

Bu görüşler şöyle özetlenebilir: Allah zıtları yaratmaya gücü yeten
Rabdir. Hayat ile ölümü, gece ile gündüzü, güzel ile çirkini, sıcak ile
soğuğu yarattığı gibi melekler ile şeytanları da yaratarak kudretini
açığa vurmuştur. Şerlileri yaratmak Yaradan’ın gücüne delil ise de şanına
eksiklik değildir.
Şeytânlar Düşmanlarımız Kılınmıştır

Rûh, akıl, elektromanyetik dalgalar, atomlar ve spermalar gibi pekçok
varlığı göremediğimiz gibi meleklerin yanısıra cinleri ve şeytanları
görememekte isek de onlar bizi görür. Ancak görememek genel kaidedir.
Başta Peygamberler olmak üzere onları gören insanlar vardır.
Kulluk denemesi içinde ve Peygamberimizin hadislerine göre meleklerin
hayır, şeytanların da şer telkinatı altında olduğumuzu bilelim.

Melekleri saygı secdesine vardıracak öz’ü taşırken şeytanî çağrılara
uymayalım.
Yücelmek ve Cennet’e ermek için Rabbimizin şu buyruklarını dinleyelim:

“Ey İman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim onun adımlarına
uyarsa şeytan ona (yasakladığımız haramları) kötülükleri ve olgun aklın
red ettiklerini emreder...”
“(Çünkü) Şeytan sizin için düşmandır. Onu düşman edininiz. O kendisine
taraf olanları alevli ateş olan Cehennemliklerden olmaya çağırır.”6

Televole Kültürü Şeytanîdir!

Kültürü bir hayat tarzı olarak değerlendirirsek Paparazzi de denilen
Televole Kültürü’nü şöylece tarif edebiliriz:
Televole: insan doğası yanı sıra İslâmî inanç ve ahlâk ilkelerinin de
çirkin bulup yasakladığı giysi, davranış, ilişki ve pazarlama biçimlerini
ve bütün bunların yaşama geçirildiği yerleri zevk, çıkar ve çağdaş olmak
amacıyla meşrulaştıran; ticarî yatırım alanına dönüştüren ve kitle
iletişim araçlarıyla yaygınlaştıran hayat tarzıdır. Bir diğer ifadeyle
Şeytanî yaşam biçimidir.
Tarifimizde geçen unsurları
şöylece ifade edebiliriz:

açığa

çıkararak

bu

kültürün

içeriğini

A- Mûsikî ile renklendirilen güzellik yarışmaları ve defile türü sanat
etkinlikleri adı altında cinselliği pazarlama,
B- Kadın vucûdunun erotik bölgelerini açığa vuran giysi modaları,
C- Lüks yaşam biçimi / aşırı israf,
D-

Arkadaşlık
/ birliktelik
adı
Homoseksüellik ve Lezbiyenlik,

altında

tabîileştirilen

Zina,

E- Alkol ve uyuşturucu kullanımı,

F- Kadın pazarlamacılığı,

G- Medya aracılığı ile şöhret dilenciliği,

H- Cinsellik öğeleri ağır basan mûsikî programları,

I- Dedikodu, iftira, şantaj ve bunlara dayalı rekabet,

J- İşlenen ahlâksızlıkları / günahları tam bir rûh sefaleti içinde
mikrofonlar ve kameralar önünde açığa vurma,
K-

Bu çirkin yaşam tarzını çıkar veya çağdaşlık amacıyla gazeteler,
özel dergiler, radyolar ve televizyon kanalları aracılığıyla topluma
imrenilebilir bir hayat tarzı olarak sunma.

Televole kültürünün açığa çıkarılan unsurlarının her biri, Kur’ân ve
işlemlerdir.
Yapılmalarından
ötürü Rabbimizin
Sünnet’le yasaklanmış
sorgulanacağımız
ve
azaplandırılabileceğimiz
İslâmî
huzûrunda
haramlardır.
Kur’ân-ı
Kerîm,
Televole
kültürünün
değinilen
bütün
pislikleriçirkinliklerini içeren Fahşâ kavramıyla bu ölçü dışı yaşam biçimini
mahkum etmekte ve uğratacağı azabı beyanla Nûr sûresinin 19. âyetinde
şöyle buyurmaktadır:

“(Eğlenmek, çıkar sağlamak ve çağdaşlaşmak gibi amaçlarla) Fâhişe’ nin
(zina, eşcinsellik, zina iftirası, cinsel nitelikli olan ve olmayan sözlü
ve fiili çirkinliklerin) müminler arasında yayılmasını sevenleri bu
dünyada da, âhirette de can yakıcı bir azab beklemektedir. Çünkü (her
şeyin önünü-sonunu) Allah biliyor, ama siz bilmiyorsunuz.”

İşaret
olunan
unsurları
merkez
alınarak
değerlendirildiğinde
anlaşılacağı gibi, Televole türü yaşam biçimi, Allah’a ve Onun huzûrunda
sorgulanarak mükâfatlandırılacağımız veya cezalandırılacağımız gerçeğine
gereğince inanılmamasının ürünüdür.

Bu sebeple Televole Kültürü insanlık tarihinin Peygamberlerin öğrettiği
izlenmediği her
döneminde
ve bütün
toplumlarda
ahlâk ilkelerinin
programlanmamış
yaşanmıştır. Allah’a iman ve ahlâkî değerlerle hayatı
insanlığın şu veya bu ölçüde yaşamasının kaçınılımaz olacağı Şeytanî
hayat tarzıdır.
Burada konuya değinilmişken belirtilmesi gereken bir gerçek de İslâmî
inanç ve ahlâk ilkelerinin eğitim ve öğretimin merkezine alınmasını
önerip savunamayan seküler / laik zihniyetin Televole Kültürü’nden
rahatsız ve de şikayetçi olamayacağı hakîkatidir.
Açıklanmaya çalışıldığı üzere
tarihî dönemlerden beri
olmakla birlikte Televole Kültürü, asrımızda giderek daha
etkinlik ve yaygınlık kazanmıştır.

yaşanmakta
büyük bir

Maddeci
eğitim
–öğretim
düzeni
ve
iletişim
araçlarıyla
ortam
ve
çağdaşlık din
ve ahlâk
karşıtlığı
olarak
hazırlandığı;laiklik
tanıtıldığı; karşılıklı rızaya dayalı zina suç olmaktan çıkarılarak meşru
görüldüğü; bar, pavyon, disko, gece kulüpleri ve kumarhane gibi yerlerle,
yasaklı cinsel ilişkilere zemin hazırlayan turistik oteller- moteller ve
de defileler ve güzellik yarışmaları türü organizasyonlar meşru ticarî
yatırım alanları haline getirildiği; ayrıca değişik amaçlarla yazılı ve
görsel medyada özenilebilir hayat olarak sunulduğu ve yaşayanlarına
onaylar ve övgüler düzüldüğü için Televole kültürü, yaşadığımız dönemin
çözülmesi gereken ana problemlerinden birini oluşturmuştur.Giderek artan
oranda da oluşturmaktadır.
Çünkü bu soysuz Şeytanî kültür, lüks yaşamı kamçılamakta, varlıklı
ailelerin çocuklarını yozlaştırmakta, yoksul gençlerde önceleri imrenme
ve taklid, sonraları da düşmanlık duygularını oluşturup pekiştirmektedir.

Bu tarz hayat kumar, kendini pazarlama, dolandırıcılık ve hırsızlığa
çıkarmaktadır.
Utanma
duygularını
köreltmekte,
zina
ve
davetiye
türü
ilişkileri
artırmakta,
uyuşturucuya
ortam
eşcinsellik
ahlâksız
tiplerin
idealize
edilmesine
neden
hazırlamaktadır,
zikredilen
gayr-ı
meşrû
ticaret
yerlerini
olmaktadır.Yukarıda
olan
gençlerin ilme,
sanata,
teknolojiye,
çoğaltmaktadır.Yetişmekte
fedakârlığa ve mazbut yaşantıya yönelmesini olumsuz yönde etkilemektedir.
İslâmî öğretiler
yanı sıra
olgun
aklın
ve ilmî
verilerin
de
onaylayamayacağı Şeytanî nitelikli Televole Kültürü’ne karşı çok yönlü
mücadele verilmesi gerekmektedir.

Bunun için
her
düzenimizde İslâmî
verilmelidir.

kademedeki eğitimöğretim sistemimiz
iman ve ahlâk esaslarına ciddî bir

ve medya
şekilde yer

Rûhumuz, bedenimiz ve mallarımız üzerinde Allah’ın egemen olduğu, O’nun
emirleri ve yasaklarına göre yaşanması gereği, dünya ve âhiret saadetinin
ancak böylece sağlanabileceği hakikati öğretilmelidir.

Özellikle de alkollü içki, uyuşturucu madde, zina eşcinsellik, lüks,
israf, günahları açığa vurma, iftira, insanları çekiştirme, pezevenklik,
çirkinlikleri propaganda, kumar, vucudun erotik bölgelerini teşhir,
çıplaklık ve benzeri söz, davranış ve işlerin dinen haramlığı ve aklen
pisliği anlatılmalıdır. Böylece Şeytanî fısıltılara ve Şeytanlaşmış yaşam
biçimlerine karşı koruyucu güç oluşturulmalıdır.

Yürekten tövbeler edilmedikçe işlenen bu tür fiillerin âhiret azabına
uğratacağı duyurulmalıdır.

Bütün bunlar yapılmadıkça Televole
sonuçlar almak mümkün değildir.

Kültürü

ile

mücadelede

olumlu

Televole Kültürü ile mücadelede soyut akılla ve mücerred ilimle değil,
ancak bilgi ve bilince dayalı İslâmî imanla sonuç alınabileceği gerçeğini
ve
kavramak
isteyenler
genç
dindarlarla,
imanı
bütün
anlamak
yaşlılarımızın hayatlarına bakabilirler.
Burada yeri gelmişken hatırlatalım:

İlâhî deneme gereği insanlar meleklerin ilhamlarıyla
Cin
Şeytanların şer aşılayıcı fısıltılarına marûz bırakılmışlardır.

asıllı

Bu sebepledir ki Rabbimiz, Şeytanî dürtülere karşı bizleri Kur’ân-ı
Kerîm’de uyarmaktadır.
Bakara
sûresinin
168-9.âyetleriyle
yapılan
ve
özelde
Kültürü’ne karşı yapılmış olarak algılanabilecek olan ilâhî
konumuzu bağlayalım:

Televole
uyarıyla

“Ey İnsanlar! Yeryüzünde meşrû ve iyi ne varsa yiyip içerek ondan
(Faydalanırken
siziniçin
görevlendirilen)
Şeytan’ın
faydalanın.
adımlarını izlemeyin. Zira o, sizin apaçık düşmanınızdır. O sizi yalnızca
kötülük işlemeye, çirkin ve iğrenç işler yapmaya ve hakkında bilgi sahibi
olmadığınız şeyleri Allah’a isnad etmeye çağırır.”

Mazeret Değil İmkân Üretmeliyiz

İnsan, evrendeki tüm yaratılmışların çoğunluğuna üstün kılınmış bir
varlıktır. O, Hak’la batılı, adâletle zulmü, güzelle çirkini ayırıcı
eğilimli
ve
özellikte yaratılmış, bütün olumlulara ve olumsuzlara
kabiliyetli kılınmıştır.

Bilgi yetersizliği, terbiye eksikliği, beşerî çevrenin olumsuzluğu ve
insanda olumsuz
eğilimler ön plana
yasa baskısı gibi sebeplerle
çıkabilir. Kur’ân’ın ifadesiyle nankörlük, zulüm, cehâlet, mücadelecilik,
sabırsızlık, doyumsuzluk, ümitsizlik ve cimrilik gibi vasıflar etkinlik
kazanabilir.
Allah’a ve ölümle başlayacak âhiret hayatına imanlı da olsa insan,
fıtratındaki bu eğilimleri sebebiyle her zaman suçlar işleyebilir,
günahkâr olabilir. Yüce Peygamberimiz “Bütün insanlar hata edicidirler.”
buyurarak bu gerçeği açıklamışlardır.

Ne var ki mü’min insanlar hatalar yapar, suçlar işler ve günahlara
hatırlarlar,
dalarken ızdırab duyarlar. Allah’a karşı kulluklarını
tövbeye yapışırlar, bağışlanmalarını dilerler. Böylece günahlarını da
sevaplara dönüştürürler.
Âl-i İmran Sûresi’nin
değinilen
dünyasındaki
açıklanmaktadır:

135-136. âyetlerinde
olumlu
ürperişler

mü’min insanların rûh
ve
değişimler
şöyle

“(Allah’ın sevgisine erecek mü’minler o kişilerdir ki) onlar utanç
verici bir iş yaptıkları ve (işledikleri değişik günahlarla nefislerine)
zulmettikleri zaman Allah’ı anar ve günahlarının affı için yalvarırlar.
Zaten Allah’dan başka günahları kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları
günahlarında bilerek ısrar edip durmazlar. Onların ödülleri Rablerinden
bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Orada sürekli
olarak kalacaklardır. Güzel ameller yapanların ücreti ne güzeldir.
Hata edilebilir, ama mazeretlere sığınılamaz

Kur’ân ve
Nebevî
sünnet
ışığında
fıtrî
özelliklerine
ve rûhî
hassasiyetlerine değindiğimiz mü’min insanlar için asıl büyük felaket,
indirgemeleri, tevbe edip durumlarını
suçlarını günahlarını basite
yerde mazeret üretmeleridir. Mazeret üretme
giderek
düzeltecekleri
olan
bir
hastalığımız
olmuştur.
Örnekler
üzerinde
yaygınlaşmakta
hepimizin bu hastalığın
mikroplarını
taşıdığımız
derinleştiğimizde,
görülecektir.

Şimdi sizlere üretilen mazeretlerden
açıklamaya çalışacağız.

bazılarını

ve geçersizliklerini

1) Baş vurulan bir mazeretimiz şöyle:

“Önemli olan kalp temizliğidir. Sen oraya bak.”
Bu
tespit
Peygamberimiz
buyurmuşlar,
istemişlerdir.

doğrudur.
Ama
hatalara
mazeret
kılınması
yanlıştır.
“Allah sizin suretlerinize değil, kalplerinize bakar...”
duâlarında
Allah’dan
arı
duru
ürperen
bir
kalp
Cennetlikler de selim kalplilerdir.

Temiz kalplilik daha bir ciddi kulluğu gerektirirken, onu İslâmî emir
ve yasaklara karşı duyarsızlığın mazereti haline dönüştürmek, rûhî bir
Zaten
bu nedenledir
ki Kur’ân
“Nefislerinizi
temize
hastalıktır.
çıkarmayın.” emrini vermiştir.
2) Bir mazeretemiz de şöyle:
“Çalışmak da bir ibadettir. İnsan çalışarak, yararlı olarak da ibadet
edebilir.”
Bu tür bir hüküm doğrudur. Ama mazeret kılınması batıldır. Kişinin
nefsinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışması, zekât
ibadettir.
verici güce ulaşmak için gayret göstermesi, hiç şüphesiz
“İnsanların en hayırlısı
insanlara en çok fayda
Peygamberimizin
sağlayanıdır.” sözü de hakdır. Ancak çalışmayı, örneğin iradeli kulluğun
özünü oluşturan namaz kılmamaya mazeret görmek veya göstermek, azim bir
hatadır.
3) Yaygın bir mazeretimiz de şöyledir:

“Büyümezsen küçülürsün. Ulaştığın hayat standartlarını düşüremezsin. Ne
yapman gerekiyorsa yapacaksın.”
İnsanın kendi alanında büyümek
istemesi, Allah’ın
nimetlerden olabildiğince yararlanması meşru hedeflerdir.

helâl

kıldığı

Sebeplerine yapışarak güçlü olan mü’minin zayıf mü’minden daha hayırlı
olduğunu Peygamberimiz açıklamışlardır. Şüphesiz daha çok güç, daha çok
hayır imkânıdır. Ancak büyümek, hayat düzenini korumak veya geliştirmek
amacı mesela faizi, karaborsacılığı, adâletsizliği, borçları ertelemeyi
ve sözleşmeleri ihlal etmeyi meşrulaştırmaz.
Biz kuluz, kulluk çizgisi üzerinde yapabildiklerimizle yetineceğiz.
Kişisel mutluluğumuz da, toplumsal hayırlar da bu çizgi üzerindedir.
4) “Kardeşim doğru olan
mücadele sonuç getirdi?”

kim?

Toplumu

sen

mi

düzelteceksin?

Hangi

Sık sık dile getirilen bu tür mazeretler meşru değildir. Biz Rabbimiz
Allah’dır deyip dosdoğru olmakla mükellefiz? Dinimizin emri gereği zâlime
tavır
koymak,
Hakk’a
çağırmak,
çirkinliklerden
sakındırmak,
karşı
hayırlar üzerinde yardımlaşmak ve yarışmakla yükümlüyüz.
Vazifemiz netice almak değil, görevimizi yapmaktır. Kaldı ki neticelere
mazeretlere sığınarak değil, ancak sebeplere yapışarak ulaşılabilir.
5) Pek yaygın bir mazeretimiz de şöyledir:

“Çevrene uyacaksın. Kendini açığa vurmayacaksın. Yerine göre hareket
edeceksin.”
Lisan-ı hal ile pek çok ileri sürülen bu mazeretin kullanılabileceği
zaman ve mekânlar olabilir. Baskılar altında takıyye, Kur’ânî bir
yöntemdir. Nefsi zulme maruz kılarak aşağılatmak da Peygamberimiz
tarafından yasaklanmıştır. Ancak bütün bu ruhsatlar, modern putperestliğe
saygıyı, İslâm karşıtı kurumlara onayı, batıl ilkelere övgüyü, gerçekleri
tahrifi, haram eğlencelere katılımı meşrulaştırıcı mazeretler kılınamaz.
Kendi gerçeklerimizi görmeliyiz
Yapmamız gerektiği halde yapmadığımız, kaçınmamız icap ettiği halde
sakınmadığımız sözler, davranışlar ve işlerle ilgili olarak ürettiğimiz
mazeretleri sizler çoğaltabilirsiniz.

Mazeret üretmekle belki bizler gibi mazeret üreten insanlar arasında
mazur görülebiliriz. Ancak yaratılış özelliklerini yozlaştırmamamış bir
insan, hele hele bir mü’min, mazeret üreterek asla kendisini tatmin
edemez. İnsanın bu özelliği Kıyame Sûresi’nde şöylece açıklanmaktadır:
“Hayır, hayır. İnsan mazeretler üretip yaptıklarını mazur göstermeye
çalışsa da aslında o kendisi ile ilgili gerçekleri görücüdür.”
İmkân üretmeliyiz

Hatalar
yapabilir,
günahlar
işleyebiliriz.
Ancak
tevbe
eder,
bağışlanır, günahlarımızı sevaplara dönüştürebiliriz... Ama mazeretler
üretmeye devam edersek, inandığımız gibi yaşayacağımız yerde, yaşadığımız
örgüler. Biz mazeret
gibi inanmaya başlarız ki bu durum felaketimizi
imkân
üretmeli,
hayır
vesilelerini
çoğaltmalıyız.
Zira
değil
Kur’ân’ımızın açıklamasına göre, tevbesiz günahkârlara mazeretleri bir
fayda sağlamayacak, ama oluşturulacak ve değerlendirilecek vesileler,
sebebi
olacaktır.
Hutbemizi
bu
gerçeği
açıklayan
Mâide
mutluluk
Sûresi’nin 35. âyeti ile bitiriyorum;
“Ey iman edenler! Emirleri ve yasaklarına uyarak Allah’a karşı kulluk
içinde olun. Onun rızasına erdirecek vesileler arayın. Onun yolunda
gayret sarfedin ki mutluluğa erişesiniz.”

İradeli Olarak Yapmadıklarımız
Bilinçli Olarak Yaptıklarımız Kadar Değerlidir

Biz insanlar ibâdet etmek için, bir diğer Kur’ân ifadesiyle güzel
ameller yapmak ve yarışmak için yaratıldık.1 Bu sebeple bize Rabbimiz
tarafından emirler verildi, yasaklar konuldu.
Görevimiz bu emirleri ve yasakları uygulayarak kulluk görevimizi
yapmaya, erdemli kullar olarak Rabbimizin sevgisi ve ebedî armağanlarını
kazanmaya çalışmaktır.2

İlâhî yasaklar eylemi değil iradeyi gerektirir

Yüce mevlamızın ve de şanlı peygamberimizin
emirlerine uymak, hiç
şüphesiz atılımı gerektirir. Örneğin âdil olmak, namaz kılmak, zekat
göstermek, sıla-i rahim yapmak, Hakk’a
vermek, sözleşmelerebağlılık
çağırmak, dinimizin ve olgun aklın tavır koyduklarından sakındırmak ve
emirlerin
tatbik edilebilmesi yorucu
bunlar gibi daha nice ilâhî
eylemleri gerektirir. Çünkü emirlere konu görevler, aktiviteyi gerektiren
amellerdir.
İlâhî emirlerin bütünüyle yerine getirilebilmesi kişisel aksiyonlar
yanı sıra temel hak ve özgürlüklerin kullanılabilir olması, toplumun
zihniyet yapısı ve yasalarının vicdan ve din özgürlüğü ile uyumlu olması
da gerekmektedir. Mesela İslâm’ın referans alınmasına karşıt baskıcı bir
olarak İslâmî eğitim
toplumda kişisel gayretlerle içerik ve biçim
yasalarının uygulanması mümkün değil gibidir. Ancak içinde yaşanılan
şartlar ne olursa olsun, ölümcül tehditler ve yıllar boyu mahkumiyet
doğurabilecek ağır ve müessir baskılar olmadıkça ilâhî yasaklardan
bir
inanç ve irade
sakınma böyle değildir. Zira kaçınma yalnızca
olayıdır, eylem gerektirmez, kâmil anlamda özgürlüklere ihtiyaç duyurmaz.
Geliniz tespitimizi Kur’ânî yasaklardan bazılarıyla örneklendirelim.
Muhtelif Kurân âyetlerindeRabbimiz şöyle buyurur:
[“Sakın ha zalimlere meyletmeyin...”
“(Hukuki yargı ve nefsi müdafaa gibi) haklı bir gerekçeye dayanmaksızın
Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın...”
“Son derece yüz kızartıcı, azgınca bir davranış ve çok kötü bir yol
olan zinaya yaklaşmayın”
“Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin...”
“Bir topluluğa olan düşmanlığınız sizi adâletsizliğe sevketmesin...”

“...Teberrüc yapmayın; (dikkatleri çekici) giyinişiniz, yürüyüşünüz ve
davranışlarınızla cinsel cazibelerinizi sergilemeyin...”
“Ey müminler! Müminleri bırakarak Hakkı inkâra şartlanmış
sizleri temsil ve adınıza tasarruf yetkisini vermeyin...” ]3

olanlara

Düşünüldüğünde açıkça kavranılacağı gibi bütün bu ilâhî yasaklar ve
atılımı
değil,
bilinçli
durmayı
ve
iradeyi
korumayı
benzerleri
gerektirir. Bu sebeple ilâhî yasakları yapmamak, Kur’ânî ve Nebevî
emirleri yapmak kadar değerlidir.

Kurâni Kerim’de Allah’ın sevdiği kullar vasfedilir, Cennetliklerin
özellikleri tanıtılırken yapmamayı içeren eylemsizlik bir değer olarak
zikredilir. Örneğin Furkan sûresinde Rahman olan Allah’ın güzel kulları
yaptıkları yanı sıra yapmadıklarıyla şöylece övülürler:
[“Rahmeti bütün varlıkları kuşatan Allah’ın has kulları, harcadıkları
zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik yaparlar...
Onlar Allah’la beraber asla bir takım tanrılara yalvarıp yakarmazlar ve
hukukî bir gerekçe olmadıkça Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar
ve zina etmezler. Çünkü (bilirler ki) bunlardan birini yapan kimse günaha
bulaşacak, Kıyâmet Günü’nde böyle birinin çekeceği azap kat kat artacak
ve o Gün aşağılık bir durumda kalakalacaktır.”]4
Anlamları sunulan âyetlerde israf etmemek, cimrilikten korunmak,
Allah’a ortak koşmamak ve zinaya yaklaşmamak şeklindeki özellikler hep
ilgilidir.
İlâhî
ölçüler
doğrultusunda
“yapmamanın”,
“yapmamak”la
“yapmak” kadar değerli olduğu gerçeğini pekiştirir bir örnek olarak
Mumtehine Sûresinin 12. âyetini de sunabiliriz.
Bu âyette şöyle buyrulur:

“Ey Peygamber! Mümin kadınlar ne zaman sana gelip, Allah’tan başka
yakıştırmayacaklarını, zina
etmeyeceklerini,
hiçbir varlığa ilahlık
yaparak)
çocuklarını
öldürmeyeceklerini,
hiç
yoktan
yalan
(kürtaj
uydurarak iftira atmayacaklarını ve (bildireceğin vahyî ve aklî) hiçbir
karşı
çıkmayacaklarını
bildirirlerse
onların
bağlılık
hakikate
(taahhütleri olan) biatlarını kabul et ve Allah’tan onların günahlarını
affetmesini dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.”
Yapmama irademiz engellenemez
Faiz alıp vermeyebiliriz.
memuriyetler almayabiliriz.

Kadın

İnancımızla
izlemeyebiliriz.

gazeteleri-televizyonları

çatışan

olarak

şartlaştıran

tesettürsüzlüğü

okumayabilir-

Zalimleri sevmeyebiliriz, onlara güleç yüz göstermeyebiliriz.
İnançlarımızdan ötürü bizleri dışlayanları
malları almayabilir, oy vermeyebiliriz.
Verilen
örnekleri
çoğaltabiliriz.

bütün

ilâhî

yasakları

dışlayabilir,
içine

ürettikleri

alacak

şekilde

Zira İslâm’la çelişir toplum düzenimiz bile İlâhî yasakları “yapmama”
kulluk
görevimizi
yapmamızı
engelleyemez.
Engelimiz
yöntemiyle
nefsi
arzularımızdır,
toplumumuzun
gereksiz
olarak
cehaletimizdir,
putlaştırdığımız değer yargılarıdır. Yapmaya çağrılar varken yapmamak
elbette ki zordur. Ama biz kuluz. Bu zorluğu aşmaya çalışmazsak,
Rabbimizin rızasını nasıl kazanacak, Cennetlere nasıl ereceğiz.
Sevgili Peygamberimiz bakınız bizleri nasıl uyarıyor:

“İnsanların yaşayacağı öyle bir dönem gelecek ki
fücûr;
eylemsizlikle
günahlı
atılımlar
âcizlikle
Bu
dönemi
yaşayanlar
eylemsizliği
zorlanacaktır.
atılımlara tercih etsinler.”5

bu dönemde mümin
arasında
seçime
günahkâr
kılıcı

Yapmamak da Müslümanca tavır koymaktır

İslâm’ın ve bilimsel aklın reddettiği sözler ve davranışlar ve işleri
bilinçli ve iradeli olarak “yapmamak” müslümanca tavır koymaktır.
İnançlarımızla çelişen şahıslara, ilkelere, yasalara, kurumlara ve de
çıkarlara şuurlu olarak “Hayır” demektir. Kültürel, ekonomik ve siyasal
mağduriyetler karşısında şiddet içermeyen sivil itâatsizliktir, kültürel
cihaddır. Daha da önemlisi açıklanan şekliyle “yapmama” Allah’ın emri
olduğu için Allah’a ibadettir.
Zatına
ibadet
kabul
ederek
Rabbimiz
bizi
yapmadıklarımız
ile
değerlendirdiğine göre biz de birbirimizi değerlendirirken yaptıklarımız
kadar yapmadıklarımıza da bakalım.

Örneğin Allah’a ortak koşmamanın, zalimlere yardakçılık yapmamanın,
içki ve uyuşturucu madde kullanmamanın, kamu mallarını yağmalamamanın,
zinaya yaklaşmamanın, kâfirlerden onay ve onur almaya kalkışmamanın ve
benzerlerinin büyük faziletler-evrensel değerler ve Cennet’e götürecek
duruşlar olduğunu bilelim ve de unutmayalım.
Hutbemizi Rabbimizin müjdeli bir açıklamasıyla bitiriyorum:

“Yapmamanız
hatalarınızı

emrolunan
örteriz
ve

yerleştiririz.”6

büyük
sizi

günahlardan
kaçınırsanız,
diğer
yüce
bir
mesken
(olan
Cennet)e

Günahlardan Kaçınmak, Aklın ve Bilimin de Gereğidir

Yüce Allah (cc) bizleri yaratıp denemeye uğrattığı için emirler verdiği
gibi, yasaklar da koymuştur. Haramlar dediğimiz bu yasakların Kıyâmet
Günü’ne kadar yürürlükte kalacak olanları Kur’ân-ı Kerim’le belirlenmiş
ve
bu
Kutsal
Kitab’ın
mübelliği
son
Peygamber
Hz.
Muhammed’le
açıklanmıştır.

Şanı yüce olan Rabbimizin kaçınılması gereğini bildirdiği bu yasaklar,
inançlar,
sözler,
davranışlar
ve
işlerden
oluşmakta.
belirlenmiş
Çiğnenmeleri ise günahları oluşturmaktadır. Cehennem ateşi dahil değişik
azaplara uğratabilecek günahlara Kur’ân-ı Kerim’de ve Nebevi Sünnet’te
genel nitelikli isimler verilmektedir.
Münker, fahişe, vizr, ism, küfür,
başlıcaları ve en çok kullanılanlarıdır.

zenb

ve

seyyie

bu

isimlerin

Günahların anlamı

Günahlara bu isimlerin verilmesi hiç şüphesiz manaları sebebiyledir.
Yukarıda verilen sıra takip edilerek bu kelimelerin sözlük anlamlarını
incelediğimizde şu anlam tablosu ile karşılaşıyoruz:

“Sağlıklı aklın çirkinliğine hükmettiği iş, aşırı derecede iğrenç söz,
gelişimi engelleyici ağır yük, hayırlardan geri bıraktırıp bunalımlara
iten ve başkaları tarafından bilinmesi istenmeyen amel, gerçeği karartan
ve varlıklardaki
ilâhî gücü
ve evrensel egemenliği örten
tavır,
ayıplanmayı ve geri itilmeyi gerektiren fiil, insanı üzen ve utanç
duyuran eylem...”1
İslâmî yasaklar işte bu anlamları taşımaktadıır.

Alkollü içkiler, domuz eti, leş ve sıhhatimizi zedeleyebilecek
her
ve faiz gibi
türlü maddeler gibi gıdai, israf, karaborsacılık, kumar
nitelikli
haramları-yasakları
tek
tek
inceleyelim.
Rüşvet,
sosyal
hırsızlık, baskı, işkence, yaralama, öldürme, zina ve yalancılık gibi
hukuki, gurur, kin, gösteriş ve hased gibi rûhi günahları birer birer
tetkik edelim.
Bu aktif günahlardan her birinin sunduğumuz karanlık anlamların bir
veya birkaçı ile özdeşleştiğini göreceğiz. Namaz, zekât, adâlet ve
sözleşmelere bağlılık gibi ilâhî vazifeleri yapmamadan ötürü oluşan pasif
günahlarda da aynı olumsuz anlamları izleyebiliriz.
İslâmî yasaklarda değinilen olumsuz anlamların
Çünkü
günah
doğurucu
yasakları
koyan
tabiidir.

görülüp izlenmesi
Allah’tır.
Bütün

yüceliklerle vasıflı olup, tüm eksikliklerden beri olduğu için O,
sınırsız bilgisi ve sonsuz lutûfkârlığını yansıtırcasına bizlere yalnızca
olumsuzları haram kılmıştır. Bir diğer ifadeyle, çirkin ve zararlı işleri
yasaklamış, insanın insanı sömürmesi ve âciz bırakmasına sebep olacak
utanç verici ve geriletici eylemleri haram kılmıştır.
Bu sebeple insanlığın ortak
eğilimleri ve ihtiyaçları ile çatışan,
aktiviteleri
aksatan
hiçbir
yasak-günah
yoktur.
Çünkü
hayati
yasaklananlar olumsuz amellerdir.

Örneğin yasaklanan; Allah’ı birlemek değil, akılla çatışarak değişik
edinmektir.
Yasaklanan
cinsellik
değil,
onu
zina
ve
ilahlar
ve özgürlükler
homoseksüellik yoluyla kullanmaktır. Yasaklanan haklar
hür
ekonomik
değil, onları ihlal etmek ve çiğnemektir. Yasaklanan
faaliyetler değil, faiz ve benzeri atılımlarla sömürmektir. Yasaklanan
değil,
onları
putlaştırarak
vahyi
bilgileri
akılcılık-bilimsellik
dışlamaktır ve yasaklanan adâlet değil, zulüm, sevgi değil kindir.
Misalleri çoğaltabiliriz.
Günahlarda faydalar az, zararlar çoktur
Kur’ân’ımızın içki
ve kumar
örneklerinde
işaret
buyurduğu gibi
günahlarda, elbette faydalar da vardır. Ancak faydalar az, zararlar
çoktur. Pek tabiidir ki itibar da çoğunluğadır.2
Kötülüklerin odağında İslâmî yasaklar-günahlar vardır

Bilimsel çalışmalarla tespit edildiği
gibi bütün ahlâksızlıklar ve
baskılar,
kötülüklerin, tüm sömürüler ve sefaletlerin, yaygınlaşan
işkenceler ve cinayetlerin, artan bunalımlar ve ızdırapların ve de
cehennem azabının odağında haramlar vardır. Bir diğer ifadeyle, İslâmî
yasaklar-günahlar vardır.
Bunun içindir ki yüce Rabbimiz, “Günah sözler, davranışlar ve işlerin
buyurmakta, “Günah kazananlar
açığını da gizlisini de bırakınız.”
yaptıklarının cezasını bulacaklarını” duyurmaktadır.
Günahların
ana
cezası
âhiret
hayatımızda
verilecektir.3
Bununla
birlikte aleni olarak işlenen zina ve silahlı anarşi gibi bazı günahlar
İslâm toplumunda kamu düzenini korumak için cezalandırılacak suçlar

kapsamına alınmıştır.4

Maddi ve manevi bütün olumsuzlukların merkezinde günahlar olduğu
içindir ki çirkinliklere dalmadan, zarar vermeden ve zarar görmeden
ilkeli bir hayat yaşamak, güzelliklere açılmak ve Cennetlere yerleşmek
isteyen her fert, günah işlerinden kaçınmak mecburiyetindedir.
Akılcılık ve bilim de günahlara karşıdır
Bu mecburiyet
gereğidir.

İslâmîdır.

İslâm’la

örtüşen

insan

doğasının

da

bir

İşkence yapmak, öldürmek, vicdan, din ve düşünce hürriyetlerini
çiğnemek gibi İslâm’ın büyük günahları arasına alarak yasakladığı insan
mücadele veren gayrimüslim sivil
hakları ihlalleriyledünya ölçeğinde
örgütlerin mevcudiyeti, günah fiillerle insan fıtratının çatıştığını
göstermektedir.
Yasaklar-günahlar olan alkollü içkiler, uyuşturucu maddeler, cinsel
şiddet, homoseksüel ilişkiler ve doğal çevreyi tahrip gibi fiiller
aleyhine oluşmuş kurumların varlığı da yozlaştırılmamış insan doğasının
günah işlere karşı olduğunu kanıtlamaktadır.
Yaralama, hırsızlık, rüşvet gibi günahlar-suçlara laik kanunlarda ceza
verilmesi bile günahlarla akılcılığın çeliştiğini örneklendirmektedir.

Günahların bütününü kavramada ve insan iradesini sürekli olarak
hayırlara yönlendirmede akıl, pozitif bilgi ve fıtri eğilim yetmediği,
Allah’a ve âhiret hayatına iman gerektiği içindir ki, değinilen müspet
kapsamsız
olarak
azınlıkta
kalmakta,
günah
tacirlerinin
örnekler
yönlendirmesiyle çoğunluğun fiili yaşamı günahlarla örgülenmektedir.
Günahların meşrûlaştırıldığı bir dönem yaşıyoruz

İnsanlık
tarihinde
görülmedik
bir
şekilde
toplumsal
projelerle
günahların meşrulaştırıldığı, günahlardan kaçanların yerilerek temel
dönem yaşıyoruz. Ancak biz kuluz.
haklarından yoksun bırakıldığı bir
Dünya ve âhiret saadetinin engelleri, elemlerin ve azapların sebepleri
olan günahlardan kaçınmaya çalışalım. Günah işlemek özgürlüğü hak ise de,
günah işlemek batılolduğundan yaptığımız günahlarımıza tövbe edelim.
bağışlanma
Allah’ın rahmetinin günahlar ölçüsünde geleceğine inanarak
ümitlerimizi canlı tutalım.

Sosyal konumları sebebiyle büyükbaş günahkârları yüceltmekten Allah’a
sığınalım. Büyük günahlardan kaçınırsak diğer günahlarımızın örtüleceğini
bilelim.
Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:
“Ey
Peygamber!
(Kullarıma
benim
şöyle
buyurduğumu)
söyle:
Ey
kendilerine karşı
haddini aşan kullarım! Allah’ın(ızın) rahmetinden
umudunuzu kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü
yalnızca O, çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.”5

Batılperest Egemenleri İzleme Felaketi

Kur’ân-ı
Kerim
bizlere
cennetlikler
yanısıra
cehennemlikleri
de
Cehennemliklerin
bir
bölümünü, içinde yaşadıkları
tanıtmaktadır.
toplumlarda maddî ve manevî bakımdan egemen olanlar teşkil ederken önemli
zümreleri bilinçsizce
taklid ederek onların
bir bölümünü de egemen
izlerini sürenler oluşturmaktadır.
Konumlarını güçlendirebilecekleri ve yüceltebilecekleri umuduyla etkili
ve yetkili gördükleri egemen inkârcılar, ahlâksızlar ve zalimler gürûhunu
onlarla
aynı
azabı
paylaşacaklarını
Kur’ân’ımız
Sebe
izleyenlerin
Sûresi’nin 31-34. âyetlerinde şöylece açıklamaktadır:
“(Ey
Peygamber!)
Sen
(Hesap
Günü)
Rablerinin
huzurunda
suçu
birbirlerinin üzerine atıp durdukları zaman zalimlerin halini bir
görseydin!
Yeryüzünde izleyici konumunda bulunan güçsüzler, (yöneticiler,
adamları sermaye sahipleri gibi) egemen zümreye şöyle diyecekler:

ilim

- Siz olmasaydınız kesinlikle inananlardan olurduk.
Öncülük ve önderlik
cevabı şöyle olacak:

taslayan

egemenlerin

kendilerine

uyan

zayıflara

- Nasıl olur, doğru yol size apaçık belli olduktan sonra biz mi sizi
ondan ayırdık. Hayır suçlu olan sizdiniz.
Bu defa zayıflar uydukları egemenlere, ‘Hayır’ diyecekler ve sözlerine
şöyle devam edecekler:
- Bizi ondan alıkoyan sizin gece-gündüz Allah’ın mesajlarına karşı
yanıltıcı
itirazlarınızdı.
Tıpkı
Allah’ı tanımamaya
ve
yanlış ve
(şahısların ilkeleri, kurumları, rejimleri) O’na ortak olarak koşmaya
bizi ikna ettiğiniz gibi.
Uyanlar ve uyulanlar azabı görünce derin pişmanlıklarını ifade etmeye
imkân bulamayacaklar; çünkü biz hakikatı inkâra şartlanmış olanların
boyunlarına halkalar geçireceğiz. Bu yaptıklarının (âdil) bir karşılığı
değil midir?”
Yöneten egemenler azınlıktırlar
Tarihi topluluklarda olduğu gibi asrımız cemiyetlerinde de idareciler,
politikacılar, askerî rical, ilim adamları, yargıçlar, sermayedarlar,
işadamları, ünlü sanatkârlar, sporcular, din adamları vs. toplumların
egemen sınıflarını oluştururlar. Bunlar azınlıktırlar. Ancak genelde

insanların
inançlarını,
düşünce
tarzlarını,
yaşam
biçimlerini,
bunlar
belirlerler.Çünkü
yasama,
yürütme
ve
yargı
eğilimlerini
organları, yazılı ve görsel medya, okullar ve üniversiteler ve de üretim
tesisleri bunların tekelindedir. Toplumun önünde ve gündeminde bunlar
vardır.
Toplumların bir de işçiler, memurlar, köylüler küçük esnaf ve diğer
sosyal sınıflar gibi kesimleri vardır ki; onlar çoğunluğu teşkil ederler.
Ne var ki; bunlar yönlendirenler değil yönlendirilenlerdir. Genelde
topluma egemen olan zümreleri izlerler, onlara uyarlar.
Batılperest egemenler batırırlar

Eğer toplumun yöneticileri, bilim adamları, sermayedarlar ve üst düzey
askerî rical gibi egemen yani hakim kesimleri Allah’a ve O’nun yasalarına
iman ederler, sosyal hayatı temel hak ve özgürlüklere saygı temeli
üzerinde helâl ve haram ölçüleriyle örgülerler, dünya hayatını Âhiret
gayesiyle yaşarlarsa kendileri yanısıra bütün toplumun dünyasını ve
âhiretini de mutlu ederler.
Yok eğer sözü edilen hakim zümre ilâhî yasaları tanımaz, ahlâkî
benimsemez,
değişik
ve
çelişik
akılları
ve
çıkarları
değerleri
putlaştırırlarsa toplumu fesada verirler, manevî anarşiye yol açarlar,
batarlar, batırırlar. Kendileriyle birlikte takipçilerini de azablara
Zira bunların
kuracağı eğitim ve
öğretim
sisteminde,
uğratırlar.
yönlendirecekleri sosyal yapıya, etkileyecekleri yargıda hak yeşermez,
adâlet gerçekleşmez, ahlâk gelişmez, barış sağlanmaz, çünkü bütün bu
insanî-İslâmî kutsallar tüm insanlar için anlamlı ise de yalnızca Allah’a
ve Âhiret sorgusuna inananlar için yaşanılmaya ve yaşatılmaya değer
kıymetlerdir.
Yaradanın
vahiy
yoluyla
insanlığı muhatap
aldığına
inanmayanlar bu değerlerin içini dolduramazlar, bu uğurda mücadele
verecek enerjiyi oluşturamazlar.
Batılperest egemenleri izlemek Cehennemî felakettir

Sözün
özünü ve
doğrusunu söylemek
gerekirse toplumumuza
egemen
büyük
çoğunluğu
modern
putperestliğin
içinde,
Hak
zümrelerin
tanımazlığın, helâl ve haram bilmezliğin merkezindedir. Yönettikleri
kurumlar da batıl mecralar üzerinde akıp gitmektedir.

gerçeği bilinçle içimize sindirebilmek için dinimizin
ölçülerine
Hakkı tanıyalım, Hakka
bağlı
insanları ayıralım.
Paralarına, mevkilerine,
şöhretlerine
güzelliklerine
unvanları
ve üniformalarına bakıp
da batılperest
egemenleri
büyük
adamlar,
doğru kişiler zannetmeyelim.
Sürekli önününüze çıktıkları ve çıkarıldıkları için Hak
söyler sanmayalım. Kur’ân ifadesiyle “içi boş kütükler”1 gibi olan bu
insanların hayatlarına imrenenler, onların izlerini sürenler onların
cehennemî akîbetine uğrarlar.
Bu
göre

Hutbemizi bu
bitiriyorum:

cehennemî

akîbete

uğrayacakları

konuşturan

âyetlerle

[“Onlar yüzlerinin
şöyle feryad ederler:

ateşte

evirilip

Keşke Allah’a itâat etseydik keşke
etseydik. Ve de şöyle yakarırlar:

çevirildiği
Peygamber’in

gün

‘Eyvah’

diyerek

buyruklarına

itaât

Biz, büyük tanıdıklarımıza ve önder bildiklerimize uyduk. Bizi doğru
yoldan uzaklaştıran onlardır.
Ey Rabbimiz! Onlara iki misli azap çektir. Onları rahmetinden büsbütün
yoksun bırak.”]2

Görüşlerimizi Beğenmek, Nefislerimizi Putlaştırmaktır

Gerçek mü’min, hayata Kur’ân ve Nebevî sünnet penceresinden bakabilen,
hayatını Allah’ın ve Peygamberi Hz. Muhammed’in emirleri ve yasakları
çerçevesinde programlayabilen insandır.
Allah’ın ve Peygamberi
Hz.
Muhammed’in emredici
ve yasaklayıcı
yasalarının açıklık getirmediği hususlar ve alanlarda ise mü’minlerin ana
çevresiyle
kültürel
yardımlaşma
içine
girerek
çok
yönlü
görevi,
istişarelerde bulunmaktır.

Yardımlaşma ve onun özgün bir türü olan istişare (yani diğer
insanlardan bilgi ve görüş alma) kutsal bir görevdir. Çünkü Kur’ân, aziz
Peygamberimizin şahsında istişareyi emir buyurmakta ve istişareyi İslâm
fertlerinin
ortak
özelliği
olarak
tanıtmaktadır.
Aziz
toplum
Peygamberimizin bereketli hayatı ve öğütleri de istişarenin yapılması ve
sürdürülmesi gerekliliğini örneklendirmektedir.
Farklı bilgi ve tecrübe birikimli mü’minleri Cuma ve Bayram namazları
yanı sıra beş vakit cemaat namazlarıyla da birleştiren Yüce Dinimiz,
böylece istişareyi ihtiyaç duyulacak her zaman ve mekânda ve her düzeyde
yapılabilir şekilde kolaylaştırmaktadır.

Dinimiz ayrıca kendilerinden yararlanılmak istenen kişilerin bilgi ve
birikimlerini
aktarmaktan
kaçınmalarının
ateş
azabına
tecrübe
gerektiren
düşüreceğini ihtar etmekte ve doğrudan görüş beyanetmeyi
istişare düsturuna
işlerlik
(Emri bil-ma’ruf) görevini yüklemekle,
kazandırmaktadır.

Görüşlerimizi oluşturmada görevlerimiz

Yaptığımız açıklamaları görevler şeklinde şöylece ifadelendirebiliriz;

a- Çevremizdeki inançlı, bilgili ve tecrübeli insanların görüşlerine
başvurmak,
b-

Başvuruda bulunulan insanların
zemin hazırlamak,

görüşlerini

özgürce açıklamalarına

c- Doğrudan veya istenilmesi halinde tevazu ve medeni cesaret içinde
görüşlerimizi açıklamak.

Bütün bu açıklananlar, kültürel düzeyleri ne olursa olsun, tüm
mü’minlerin görevleridir. Böyle iken (yalnızca kendi görüşümüzü beğenmek
ve yüceltmek) gibi toplum sağlığını da tehdit edebilen bir maraza
yakalandığımız cümlemizin malumudur.

Babalar, kocalar, amirler, komutanlar, başkanlar, öğretmenler
ve
işverenler olarak hep biz biliriz, istişareye gerek duymayız, görüş
açıklanmasına da sıcak bakmaz, çoğu zaman olumsuz tepkiler veririz.

Çocuklarımız, eşlerimiz, analarımız, alt rütbeliler-erler, üyeler,
doktora da yapsa öğrenciler, işçiler bilmezler. Yaygın mantığımız budur,
biz düşünebilir, biz biliriz. Kurtarıcılar da hep bizleriz. Peki bize
vahiy mi geliyor?

Vahiy inen peygamberimiz istişare ediyordu
Kendisine vahiy gelen Hz. Peygamber bu mantıkla hareket etmiyor, ilâhî
bilgilerin açıklık getirmediği tüm konularda istişare ediyordu. Onu çok
yakından izleyen sahabi Hz. Ebû Hüreyre “Hz. Peygamberden daha çok
istişare eden hiç bir kimse görmedim.” diyor.
Peygamberimiz
istişare
etmekle
yetinmiyor,
vahyin
konularda doğruluğuna inanılan bilgi ve tecrübelerin
gereğini bildiriyordu.

belirlemediği
aktarılmasının

Aldıkları bu terbiye sebebiyledir ki, sahabiler, kafa ve gönül
yatıramadıkları
konularda
saygılı
fakat
özgürce
bir
atılım
sergiliyorlardı. Onlar, “Ya Resulallah! Bu uygulamanız, şu emirleriniz,
aldığınız
vahye
mi
dayanıyor?”
şeklinde
sorular
Rabbinizden
vahye
dayalı
olmadıklarını
öğrendikleri
Peygamberi
yöneltiyorlar,
tercihler karşısında, bildikleri doğruları dile getiriyorlardı.

Peygamberimiz, verdiği terbiyenin sonuçları karşısında onur duyuyor, bu
yolda teşviklerini artırıyordu. Yönümüzü aydınlatmak için bazı misaller
verelim:

Sahâbîler özgürce görüş bildiriyorlardı
Bedir harbi öncesinde Hz. Peygamberin sahabilerini konumlandırma
şeklini stratejik bulmayan Habbab B. Munzir, bu şeklin gelen vahiy sonucu
yapılmış bir tercih olup olmadığını sormuş, aldığı cevap üzerine de
kendince doğru bulduğu yerleştirme şeklini özgürce sunmuştu. Görüşü Hz.
Peygamber tarafından kabul olunarak uygulanmıştı.

Hendek harbinde aleyhe gelişen muhasaranın doğurduğu çözülüşü gören Hz.
Peygamber, Medine’nin zirai ürünlerinin üçte birini vermeyi teklif
ederek, Gatafan kabilesini saf dışı bırakmak, böylece müttefik düşman
güçlerini parçalamak istemişti. Bu düşüncesini Medine’nin iki büyüğü olan
Sa’d B. Muaz ve Sa’d B. Ubade’ye açıp, görüş istediğinde onlar şöyle
dediler:
“Ya Resulallah! Bu düşünceniz Rabbimizden
dilediğinizi yapın, bizler emrinizdeyiz. Yok
korunmak için oluşmuş kişisel bir tercihiniz
Biz böylesine haraçları, hiç mi hiç vermedik.
yücelik içinde aşarken, asla böyle bir zilleti

gelen bir vahiy ürünü ise
eğer daha elim sonuçlardan
ise, söyleyeceğimiz şudur:
Şimdi İslâm’la kavuştuğumuz
kabul etmeyiz.”

Niçin biz biliriz mantığıyla hareket ediyoruz?
Yukarıda sunulan iki tarihi mevsuk örnekten açıkça anlaşılacağı üzere,
Peygamberimiz, toplumu ilgilendiren bütün işlerde istişare ediyordu. Daha
da
önemlisi,
aldıkları
terbiye
gereği
sahabilerde
doğrudan
veya
istendiğinde görüşlerini rahatlıkla açıklayabiliyorlardı.

Kurân çizgisinde ve Hz. Peygamberin izinde yaşaması gereken bizler,
neden başımıza buyruk oluyor, hep biz biliriz mantığıyla hareket
ediyoruz. Açıklanan görüşlere yapılan çağrılara kulak vermiyor, sürekli
onaylanmamızı bekleyerek de nefislerimizi putlaştırıyoruz.
* * *
Hangi düzeyde olurlarsa olsunlar, inançlı, bilgili ve tecrübeli
insanlarla istişare edemeyen fertler, ihtiyaç duyulabilecek bilgileri ve
çok yönlü düşünceleri toplayıp geliştirecek bilgi-düşünce kurumlarını
konuşturamayan toplumlar,
oluşturamayan ve aydınlarını olsun özgürce
hatalardan korunamazlar. Yeryüzü nimetlerinden daha çok yararlanacak
şekilde gelişemezler.

İstişaresiz mü’minler, olumsuz dünyevi sonuçlar yanı sıra, azaplar
doğurabilecek âhiret sorumluluğundan da korunamazlar. Çünkü istişareyi
yalnızca terk bile, Allah’a ve Peygamberine isyandır. Hutbemizi bir
âyetle bitiriyorum.
Nisa Sûresi, âyet 115:

“Kendisine hidayet bahşedildikten sonra Peygamberle bağını koparan ve
mü’minlerin yolundan başka bir yola sapana gelince, onu tercih ettiği
yolda bırakacak ve ona cehennemi tattıracağız; o ne kötü bir sondur.”

Haramlara Sebep Olmamalıyız

İslâm dini, bizi yaratan Allah’ın bizim için koyduğu hayat programıdır.
Bu ilâhî program yasakları, dini ifadesiyle haramları da içermektedir.
Allah’a ortak
koşma,
zulüm,
insan
öldürme, sözleşmeleri
ihlâl,
inançlara baskı, içki, kumar, zina, faiz, yalan, iftira, aldatma, kibir,
kin, haset, ümitsizlik, ibadetsizlik vs. haramların bir bölümünü teşkil
eder.
Bu haram inanç, söz, davranış ve işleri yasaklar olarak belirleyen Yüce
Allah’tır.

Allah (c.c) biz yarattıklarını çok iyi bildiği, bizlere merhameti
sınırsız olduğu ve her şeyi anlamlı ve amaçlı kılan Hakim bir Rab olduğu
için, bizleri denemeye uğratmak amacıyla koyduğu yasaklar dünya ve âhiret
mutluluğumuza hizmet vermektedir. Yasakları, bir diğer ifadeyle haramları
incelediğimizde şu gerçekleri tespit etmemiz mümkündür.
a- Haramlar rûha, bedene, ferde, aileye, topluma ve de insanlığa zarar
veren yasaklardır.
b-

İnsanların
birbirlerinin
hak
ve
özgürlüklerini
çiğnemeleri,
birbirlerinin alın terlerini sömürmeleri, birbirlerinin zarar ve
işlenmesi yoluyla
ızdırablarına sebebiyet vermeleri, haramların
gerçekleşmektedir.

c- Rûhları kanatan, mânevi öksüzlüğümüzü artıran, stresleri çoğaltan,
bunalımları pekiştirip karamsarlığa dönüştüren ve ateş azabıyla da
kuşatacak olan haramlardır.

Bu sebepledir ki İslâm bir kısmına dünyevi cezalar verdiği fakat
bütününe âhiret cezaları koyarak etkinleştirdiği haramların açığından da
gizlisinden de sakındırmaktadır.
En’am sûresi âyet 120:

“Gizli ve açık günahları gizlice ve açıkça işlemekten kaçının. Zira
unutmayın ki günah kazananlar işledikleri günahların cezasını mutlaka
çekeceklerdir.”

Haramlara sebebiyet de verilmemelidir
Gören, işiten ve kalplerimizdekileri bilen ve bizleri yargılayacak olan
Rabbimizin gözetimi altındayız. Elbette ki haramlardan kaçınacağız.

Uzunca bir giriş yaparak değinmek istediğimiz asıl konu haramlardan;
günahlardan bizzat kaçınmanın yanı sıra doğrudan veya dolaylı olarak

haramlara, günahlara sebebiyet vermeme görevimizdir. Bu görevimize Kur’ân
ve Sünnetten alacağımız misallerle şöylece açıklık getirebiliriz.
Kur’ân ve Sünnet’ten misaller
Müslüman’ız. Elbette ki iyiye, güzele, doğruya, Hakk’a çağıracağız.
çirkinliklerden,
eğriliklerden,
batıllardan
Kötülüklerden,
Ancak
bu
vazifemizi
yaparken
kabalık
sergileyerek
sakındıracağız.
incitmekten,
insanların
yücelttikleri
batıl
ilkeleri,
şahsiyetleri
kurumları ve kişileri yermekten kaçınacağız.

Bu yöntemi izlemezsek onların da şahıslarımıza ve kutsal değerlerimize
saldırıda bulunmalarına sebebiyet vermiş oluruz ki bu da bir haramdır.
Değinilen yöntem Kur’ânî bir ilkedir.
En’am sûresi âyet 108:
“Onların
Allah’ı
bir
tarafa
bırakarak
taptıklarına
(putlarına)
sövmeyin; sonra, onlar da bilmeyerek Allah’a söverler! Böylece biz her
yaptıkları
işleri
câzip
gösterdik.
Sonun
da
dönüşleri
ümmete
Rablerinedir. Onlara ne yaptıklarını O, haber verecektir.”

Gerektikçe resmi, siyasî, ticari ve ailevi hayatımızın her türlü tabii
ve
rutin
ilişkilerimizin
arka
planına
açıklık
getirmeliyiz
ki
davranışlarımıza şahit olan insanların suizana, gıybete ve iftiraya
düşmelerine sebebiyet vermeyelim.

Yüce Peygamberimiz, mescidinde itikâfta iken bir yatsı sonrasında
kendisini ziyaret eden eşi Hz. Safiye’yi yolcu ederken geçmekte olan iki
sahabi Hz. Peygamberi görüp süratlenince Peygamberimiz onları durdurmuş
ve -Yanımdaki kadın eşim Hz. Safiye’dir- şeklinde açıklama yapmışlardır.
Sahabilerin, -Ya Resulellah! Bu
üzerine de şöyle buyurmuşlardır:

açıklamanıza

gerek

yoktu.-

demeleri

“Şeytanın kalplerinize şer tohumları atabileceğinden korktum.”
Bu peygamberi uygulama bizlere örnek olmalı, şu veya bu sebeple
kadınlarla
görüşmek ve haramların
işlendiği
karanlık erkekler ve
mekânlarda bulunmak zarureti doğduğunda ilişkilerimize tanık olanlara
açıklık getirmeliyiz ki; bizlere yönelik günahlar işlenmesine sebebiyet
vermiş olmayalım.
Haramlara nasıl sebebiyet veriyoruz

Haramlara sebebiyet vermek hususunda yaşadığımız hayata yönelerek de
bazı misaller verebiliriz.
İbadetlerimizi aksatıyor, çocuklarımızın, işçilerimizin namazsızlığına,
yalan söylüyor, çevremizin sözlerini çiğnemelerine sebebiyet veriyoruz.

İlgisiz
kalıyor,
yavrularımızın
ar
damalarının
çatlamasına,
giysileriyle göz zinalarına neden olmalarına vesile oluyoruz.

Sosyal hayatımızdaki haksızlıklara tepkisiz kalıyor, mütecavizlerin
artmasına, zalimlerin azgınlaşıp çoğalmasına ortam hazırlıyoruz. Daha
nice nice misaller verebiliriz.
Haramlar işlendikçe ve haramlara sebebiyet verildikçe
aşağılıktan, streslerden ve çok yönlübunalımlardan korunmak
değildir.

basitlikten,
mümkün

Yönetenlerle
yönetilenlerin,
yargılayanlarla
yargılananların,
öğreticilerle yetişen neslin haramlarla iç içe yaşadıkları, üstelik
haramları meşrulaştırmanın çağdaşlık zannedildiği bir toplumda âdil ve
istikrarlı bir sosyal yapı oluşturmak da muhaldir. İmanlı insanlar için
daha da önemlisi; haramlar işlendikçe âhiret azabı da kaçınılmazdır.
Unutmayalım ki Cehennem haramcıların konak yeridir.
Günahlardan Allah’a sığınmalıyız

İmanlı gözler
için
ağlanacak
haldeyiz.
Haramları
meşrulaştıran,
haramlara yönelten, haramları sistemleştiren bir hayat yaşıyoruz. İnsan
ve cin şeytanlarının telkinleri altında özgür iradelerimizle haramlara
özendiriliyoruz.
Aman, haramları iyice öğrenelim. Kaçınmaya çalışalım. Haramlardan
sakınmaya çalışanlarla kaynaşalım. Haramlardan korunabilmek için Allah’a
yalvaralım.
Hutbemizi, yapmamız öğüdüyle Peygamberimizin
yaptığı
yapmaya daha çok muhtaç olduğu duâ örnekleriyle bitiriyorum:
“Allah’ım! Günahlara dalmaktan sana sığınırım. Nefsimin
işleyebileceği haramların şerrinden de sana sığınırım.”

ve

bizlerin

işlediği

ve

Asıl Suçlular-Günahkârlar Bizleriz

Sağduyulu insanlar, İslâmî inanç ve yaşam hassasiyeti olan mü’minler
olarak kuşatılmış olduğumuz olumsuzlukların bilincindeyiz.
Vicdan ve din hürriyeti üzerinde oluşturulan baskılar...

İnsanımızın vergileriyle kurduğu, yetiştirdiği yavrularıyla yaşattığı
yapılan
ve
yargı
denetimi
dışında
tutulan
sürgünler,
kurumlarda
ihraçlar...
İnançlı insanların
darbeler...

öğrenim

ve

çalışma

özgürlüğüne

vurulan

zâlimce

Etkili ve yetkili güçlerin denetimleri dışında görülen iktisadî, siyasî
ve kültürel girişimlere ve yapılanmalara çıkarılan engelller...
Açlık sınırına varan ve milyonları içine alan yaygın fakirlik...

Sağlık kurumlarında
acılar...

ve

yargıda

dağlaşan

problemler

ve

sürüp

giden

Milli geliri faiz düzeniyle sömürücülere akıtan uygulamalar...

İhale yolsuzlukları, özelleştirme adı altında çekilen peşkeşler...

Bilim ve teknolojide yaşanan gerilik...
Giderek artan alkol,
çıkmazlar ve yaralar...

kumar

ve

fuhuş

çılgınlığı

ve

artırdığı

sosyal

Olumsuzluklara karanlıklar katan medyasal terör ve ahlâksızlık...

Düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve cezalandıran
siyasallaştırılan hukuka işletilen manevi cinayetler...

yasalar,

Çok daha önemlisi, çare üretecek hür kafalardan, atılımcı yüreklerden,
örnek olacak ahlâk adamlarından yoksunluk...
Suçlular kimlerdir?
Ana
hatlarıyla
değindiğimiz
dünya
hayatımızı
çökertici,
âhiret
hayatımızı da azaplara sürükleyici bu yıkıcı ve yakıcı olumsuzlukların
failleri kimlerdir?
Tarihi dönemlerde
padişahlara
ve krallara
çıkarılan
faturaları,
yaşadığımız dönemde yasama, yürütme ve yargı mensuplarına, dış bağlantılı
sermaye sahiplerine çıkarabiliriz.

Büyük çoğunluğu seçilmiş ve atanmışlardan oluşan bu etkili ve yetkili
insanları baş suçlular ve günahkârlar olarak görebilir ve vicdanlarımızda
mahkûm edebiliriz. Görmeliyiz ve etmeliyiz de.

Ama çok
iyi bilinmelidir
ki onları
etkili
ve
büyük çoğunluktur; toplum
yüreklendiripazgınlaştıran
bizleriz. Onlar gökten inmediler, yerden bitmediler.

yetkili
fertleri

kılan,
olarak

Çoğunluğu oluşturan fertler; inançlı, ahlâklı ve ibâdetli olsa,
kendilerinin hakları ve hürriyetlerini korudukları gibi başkalarının
hakları ve özgürlüklerini korusa, oylarını inançları çizgisinde basiretli
kullansa, uygulanan politikaları inandıkları değerler adına sorgulasa,
böylesine bunalımlar doğar mıydı?

Bırakınız diğer toplum kesimlerini onbinlerce müftü, vaiz ve imamız,
sayıları yüzbinleri aşan öğretmenlerimiz, fikir ve proje üretmesi gereken
öğretim üyelerimiz ve medyadaki fikir işçilerimiz görevlerini yapsa yani
doğru inansa, düzgün yaşasa, uyarma görevini yapsa ve alternatifler
üretse karşılaştığımız bunalımlar yaşanır mıydı?
Suçlular bizleriz
Gerçek suçlular ve günahkârlar çoğunluktur. Öz ifadeyle bizleriz.
İnançlarımızı ve ahlâkımızı zaafa uğrattığımız, din-akıl ve ilim dışı
eylemlere ve zulümlere sessizce onay verdiğimiz için bizler mesulüz.
Bu gerçek Enfal Sûresi’nde bakınız nasıl açıklanmaktadır:
“İşte böyle... Allah bir topluma bahşettiği nimeti ve esenliği o toplum
kendi (hakça) yaşayışını değiştirmedikçe asla değiştirici değildir.
Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.”1
Kur’ân’ın beyan buyurduğu bu gerçek bir hadis-i kudside idraklerimize
şöylece yaklaştırılmaktadır:
“Yüce Allah buyurur:
Ben Allah’ım. Benden başka ilâh yoktur. Ben hükümdarların malikiyim.
şahıyım.
Yönetimlere
egemen
olanların
kalpleri
benim
Padişahların
tasarrufumdadır.

Kullarım bana itâat ederlerse yöneticilerin kalplerini merhamet; adâlet
ve
ikram
duygularıyla
onlara
yönlendiririm.
Benim
emirlerim
ve
yasaklarıma aykırı giderlerse, yöneticilerin kalplerini acımasızlıkla
onlara çeviririm. Onlar da nice nice zulümler uygularlar.
Gerçek budur. Artık yöneticilerinizi suçlayarak onlara lânetler edip
durmayın. Onlara karşı sizi korumam için beni anın; benim yasalarıma
uyun, bana yönelip yakarın.”2
Nasıl olursak öyle yönetiliriz

Açıkça anlaşılacağı üzere önce bizler fertler olarak düzeleceğiz.
bilinçlendirecek, ahlâkımızı
düzelteceğiz.
Allah’ın
İnancımızı
yaratıklarına adâletli ve merhametli davranacağız. Yaşadığımız doğrulara
çağıracak, kaçındığımız eğrilerden sakındıracağız.
Oylarımızın önemini, vergilerimizin değerini bileceğiz. Haklarımız ve
hürriyetlerimiz için maddi ve manevi her türlü atılımı yapacağız.

Özetlersek,
Peygamberimizin
ifadesiyle
“nasıl
olursak
yönetileceğimiz” için iyilerden olacağız ki iyi yönetileceğiz.3

öyle

Sorumluluğun öncelikle bizlere düştüğü Maide Sûresi’nin 105. âyetinde
şöylece açıklanmaktadır:
“Ey iman edenler! Kendinize dönün; görevlerinizi yapın. Siz dininizin
emredip öğütlediği yaşayışta olursanız Hak’dan sapan, halktan kopanlar
size
yükleyemez. Sorgulanmak üzere
size zarar veremez; sorumluluğu
O, size yaptıklarınızı bildirecek ve
hepinizin dönüşü Allah’adır.
karşılığını verecektir.”
Anlamını sunduğumuz âyeti açıklayan ve bizlere yöntem belirleyip
alacağımız sevapları müjdeleyen bir mübarek hadisi Sahâbi Ebu Sa’lebe
şöyle anlatıyor:
- Allah üzerine yemin ederek söylüyorum, ben Maide Sûresi’nin
âyetiyle ilgili olarak Hz. Peygamber’e sordum. O da şöyle buyurdu:

105.

Allah’ın yasalarına, benim buyruklarıma ve olgun aklın verilerine
çağırın. Dininize aykırı olan ve akılla çelişen işlerden de sakındırın.
Dini-mali görevleri yaptırmayan cimriliğin
yaygınlaştığını,
nefsi
arzuların ardı sıra gidildiğini, dünyevi amaçların tercih edildiğini,
düşünce sahiplerinin yalnızca kendi görüşlerini benimsediğini ve bir de
genel akışın seni de önüne katıp sürükleyeceğini anlayıp bildiğin zaman
toplumu bırak, önce kendini yönlendirmeye bak.
Önünüzde sabır gösterilmesi gereken dönemler vardır.
O dönemlerde Kur’ân ve sünnet insanı olarak yaşamaya çalışacaklar ateş
korlarına yapışmış kişiler gibi çileli olacaklardır.
Onlardan herbiri dönemlerinin ağır şartları sebebiyle kendileri gibi
amel eden elli kişiye verilen sevaplar alacaklardır.
Sahabiler sordular:
- Kendilerinden elli kişinin yaptıklarının sevabını mı alacaklar?
- (Hayır, hayır sahabilerim
sevapları alacaklardır.4

olan)

sizlerden

elli

kişiye

verilen

Kendimi ve sizleri nefislerimizden başlayarak topluma açılan atılımlara
çağırıyor, cümlemiz için dünya ve âhiret saadeti niyaz ediyorum.

En Büyük Felaket, Allah’ı Unutanlar Gibi Olmaktır

Gökler ve yer, gece ile gündüz, esen rüzgarlar, yağmur yüklü bulutlar,
yeşeren yeryüzü, birbirinden farklı renkler ve diller, dikili dağlar...
İçimiz ve dışımızdaki bütün varlıklar Allah’ın varlığına, engin aklı ve
hikmetine, sınırsız kudret ve rahmetine belgedir. Pek tabidir ki her
varlık
bize
Yaratıcımız
Rabbimizi
hatırlatmakta,
O’na
belge
yöneltmektedir.
Ne var ki varlıklar içinde hür irade verilerek ilâhî denemeye uğratılan
insan, göklerde ve yerde nice varlıkları izlerken, yüreğini Rabbine
kapayabilmekte, O’nu anmaktan yüz çevirebilmektedir.
Bu sebepledir ki; insana, yaratılış maddesine bakması, aldığı gıdalara
ve gıdalar için yağmurların nasıl sağanaklaştırıldığına, toprağın nasıl
çatladığına, tohumların nasıl hamile bırakıldığına, sergilenen bağlara,
çıkarılan bitkilere nazar etmesi emrolunmaktadır.1
Sütunsuz
yaratılış

semayı, yayılan arzı,
yerleştirilen dağları,
özelliklerini...
Kafa
ve
gönül
2
incelemesi öğütlenmektedir.

hayvanların
gözleriyle

Çünkü insan, egemenliğini tanımakla ve yasalarına göre yaşamakla
emrolonduğu Rabbini, aklî yöntemlerle bilmeye, gönülle sevmeye ve O’nu
çok
anmaya
muhtaçdır.
Bu
ihtiyacın
giderilmesi
içindir
ki
çok
Kur’ân’ımızda şöyle buyrulmaktadır:
“Ey Mü’minler! Allah’ı çok anın.”3
Kulluk bilinci içinde yaşayabilmemiz için bizimle beraber ve bize şah
damarımızdan daha yakın olduğu kudreti ve rahmetiyle bizi kuşattığı ve
içinde bulunduğumuz maddî ve manevî hali bildiği inancıyla O’nu sürekli
anacağız.4
Allah’ı unutmak en büyük felakettir

Allah’ı yüce vasıfları, Kur’ânî emirleri ve yasakları, armağanları ve
cezaları ile sevgi, saygı ve de korku içinde anmak, bir diğer anlatımla
O’nu hiç mi hiç unutmamakla yükümlüyüz.
İnsan hayatında uğranılabilecek en büyük felaket; O’nu unutmak,
olmaktır.
Bu nedenledir
ki Kur’ân’ımız,
Rabbimizi
unutanlar gibi
unutmamamız üzerinde yoğunlaşmıştır.
Haşr Sûresi’nin 18. ve 19. âyetlerinde şöyle buyrulur:

“Ey iman edenler!
yargılanacağı Kıyâmet

Allah’a
kulluk
şuuru içinde
yaşayın. Herkes
Günü için yaptığı işlere iyice baksın. Aman,

Allah’ın
buyruklarına
aykırılıktan
yaptıklarınızdan haberdardır.

sakının.

Şüphesiz

Allah

Allah’ı unutup da, Allah’ın kendilerine öz benliklerini unutturduğu
kişiler gibi olmayın. Onlar Rabbine baş kaldırmış kişilerdir.”
Allah’ı unutanlar gibi olmamak... Her bir varlıkta O’nun yaratıcı
kudretini, nazım düzenini ve engin rahmetini göremeyenler, emirleri ve
yasaklarını önemsemeyenler, ürpermeksizin günahlara dalanlar ve O’nun
olmamak
huzurunda yargılanacakları hakikatine duyarsız kalanlar gibi
konumundayız. Zira Rabbimizi unutmak, bilerek ve irademizi kullanarak
kulluğu terketmektir ki, bu olumsuz vasıf, O’na ve uygulanması gerekli
yasalar koyduğuna inanmayan kâfirlerin sıfatıdır. Yarattığı varlıkları,
ilkeleri, rejimleri, parlamentoları... O’na ortak koşanların kârıdır.
Kalplerine iman akmamış çift yüreklilerin nişanıdır. İlâhî öğütlerden
nasip alamayanların işidir.5
* * *
Her suç kendi cinsinden bir amelle cezalandırıldığından, yaşantımızda
unutmanın
cezası,
O’nun
bize
kendi
özbenliklerimizi
Allah’ımızı
unutturmasıdır.
Yukarıda
anlamı
duyurmaktadır.

verilen

Haşr

Sûresi’nin

19.

âyeti

bu

gerçeği

Rabbini unuttuğu için öz canı
kendisine unutturulan insan, niçin
yaratıldığını tefekkür edemez. Ebedî akıbetini düşünemez. Öğüt alamaz,
azabtan
koruyacak
ameller
yapamaz,
çıkar
gütmeksizin
can
ilâhî
taşıyanların yararı ve insanların salahı için güzel ameller üretemez. O
artık iç dünyasında yapayalnızdır. Kalbi zikrin aydınlığından yoksundur.
Rabbinin armağanlarını ümit etmediği için, gerçek amaçtan mahrumdur.
Kur’ân deyimiyle dar bir hayata mahkûmdur.
Rabbini unuttuğu için diğer varlıklara da yabancıdır. Güneşi, ayı,
dağları, denizleri, bitkileri, hayvanları hizmetine sunulmuş Allah’ı
zikreden dost varlıklar olarak göremez. Bu nedenledir ki, onun ölümü
çevresindeki varlıklar için bir kurtuluştur.
Peygamberimiz bu hazin gerçeği şöyle açıklar:

“Allah’ı unutan facir kul ölür.
ormanlar ve şehirler kurtulur.”6

Ölümüyle ondan insanlar, hayvanlar,

Allah’ı unutanlar azab içinde unutulacaklardır
İnançları ve değer yargılarını belirlerken, siyaset yaparken, ekonomik
faaliyetlerde bulunurken, yönetir ve yönetilirken, sever ve nefret
duyarken, Allah’ı ve buyruklarını unutanlar, yalnızca yaşayacakları
bunalımlarla kalmayacak, uğrayacakları azab içinde unutulacaklardır.

Azab içinde unutulmak... Bu korkunç akibet için semalar ağlasa, arz göz
yaşı akıtsa yeridir. Zira Hak dinin yasalarını basite indirgeyenler ve
sathi
olarak
algılayabildikleri
dünya
hayatının
geçici
yalnızca

cazibesine
aldananlar
çekeceklerdir.

Allah’ı

unutmanın

cezasını

unutularak

Unutanlar unutulacak ve onlara şöyle denilecektir:
“Bu sorgulama gününüze kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi, biz de sizi
unutacağız. Varacağınız yer ateştir. Sizin için kurtarıcı yardımcılar da
olamayacak.”7
Hiçbir şeyi unutmayan Rabbimiz, iradeleriyle kendisini unutanları, azim
iradesiyle unutacak, bir diğer ifadeyle azaplara terkedecektir.8
Mevlâmızın dostu olarak yaşamalıyız
Kur’ân’ın

açıklamasına

göre

Allah’ı

unutmamak,

dünyadan

nasibimizi

unutmayı gerektirmez.9
Dünyamızı
Mevlâ’mızın dostluğu
ile yaşamaya
çalışalım. Allah’ı unuttuğu için nefisleri kendilerine unutturulan değil,
görüldüklerinde Allah’ın hatırlandığı insanlara yâr olalım.
Yüce Rabbimize öğrettiği duâ ile “Ey Rabbimiz! Eğer unutur ya da hata
bizi yerip
yargılama.”
diyerek
yakarır, sizleri
Allah’ın
edersek
Peygamberinin halifesi ve ilk İslâm Devleti Başkanı olan Hz. Ebu Bekir’in
öğütleri ile başbaşa bırakırım.
“Ey insanlar! Siz sonu belirli, sınırlı bir hayatı yaşadığınızı
bilmiyor musunuz? Allah’ın tasarrufunda bulunan ecelini aşarak, yaşamını
sürdürebilecek varsa, durmasın yapsın. Allah’ın dilemesi dışında elbette
buna güç yetiremeyeceksiniz. Bazı topluluklar, başkalarını, dünyalarını
mutlu etmek için kendi hayatlarına yazık ettiler. Kur’ân’da “Allah’ı
unuttukları için Allah’ın da kendilerine öz canlarını unutturduğu kişiler
gibi olmayınız” buyurularak, onlar gibi olmamamız öğütlendi... Allah
yolunda yaşamaya çalışırken, yericilerin kınamalarından çekinip korkanlar
da hayır yoktur.”10

Ümitsizlik Kâfirlerin Vasfıdır

Öz canlarımız, çocuklarımız ve vergilerimizle koruyup yücelttiğimiz
ülkemizde temel haklar ve hürriyetlerimiz ve de gönül verdiğimiz kurumlar
üzerinde sürdürülen ağır baskılar, ümitlerimizi kırmaktadır.

Oluşturulan sosyal
adâletsizlikler,
yaygınlaşan iktisadî
krizler,
iradeleri felçleşen aydınlarımız-siyasîlerimiz, ölü sessizliğine bürünen
bilinçsiz kitleler ve günahlara kanalize edilen yaşam, ümitleri büsbütün
tüketmektedir.
Koparılan bu ümitsizlik kasırgasından etkilenilmesi de tabiidir. Zira
ilâhî vahiyle terbiye edilmemiş insanın doğası, maddî ve manevî nimetler
bu nimetlerden yoksun
kaldığında ise
içinde yüzerken şımarıklığa,
eğilimlidir. Bu gerçek
ümitsizliğe düşmeye, nankörleşip sızlanmaya
Kur’ân’ımızda şöyle açıklanır:
“İnsana katımızdan bir rahmet tattırsak, sonra da onu kendisinden çekip
alsak hemen (önceki lütfumuzu) nankörce unutup umutsuzluğa düşer. Yine
başına gelen bir darlıktan, sıkıntıdan sonra bir bolluk, bir genişlik
tattıracak olsak, hemen -musibetler yakamı bıraktı- diyerek kendinden
bilir ve kendini kurumlu boş bir şımarıklığa kaptırır.”1
Bizler
mü’miniz,
Kur’ânî
vahye
inanıyoruz.
İmanımız
gereği
2
Yaratan’ımıza güvenmekle yükümlüyüz. Bu sebeple yaratılıştan taşıdığımız
ümitsizlik mikrobunu, vahyî bilgilerin aydınlığında aklımızı kullanarak
ve irademizi yönlendirerek etkisizleştirmeye, böylece manevi sağlığımızı
korumaya mecburuz.

Koruyucu vahyî bilgiler
Kur’ân’ımızda,
nihaî
ve mütekâmil
şekline
kavuşan ümitsizlikten
koruyucu temel vahyî bilgilerin bir bölümünü şöylece özetleyebiliriz:
a-

Allah,
bütün
varlıkların
yaratıcısıdır. Bilgisi, kudreti ve
rahmetiyle bütün varlıkları kuşatıcıdır. Dilediğini istediği anda
yapmaya, kendisine yönelen kulları için çıkış yolları ve rızık
sebepleri halk etmeye muktedirdir.3

b- İnsan, İlâhî deneme gereği meşakkatten meşakkate uğratılacak şekilde
yaratılmıştır. Doğrudan veya hataları sebebiyle elem, korku, kıtlık,
iflas, yakınların ölümü, yönetim baskıları, zalim yasalar gibi
yollarla imtihana tâbi tutulacaktır.4

c-

Bütün nimetler Yaratan’dandır. O, nimetlerini artırabildiği gibi
eksiltebilir de. Güvenli yaşam ancak imân edip güzel ameller
yapanlara va’d edilmiştir.5

d- Arzu edilse de insanların hepsi doğru yolu bulamayacak, kâfirler ve
zalimler eksik olmayacaktır. Hak-Batıl mücadelesi Kıyâmet Günü’ne
sürecek,
inancının
mücadelesini
veremeyenler,
inandığı
kadar
yaşamada
risk
üstlenmeyenler
doğrudan
Cennete
gerçekleri
gidemeyeceklerdir.6
efg-

Mütecavizlerin
gücü
yaklaştırabilecektir.7

ne

rızkı

azaltabilecek,

İnkârlarını-zulümleri ile birleştirenler
sünnetullah olarak kaçınılmaz sondur.8

için

ne

de

ölümü

yıkım-mağlubiyet,

Allah’ın yasalarına yapışanlar için O’nun yardımı
yardımın önünde durabilecek hiçbir güç de yoktur.9

haktır.

Bu

İnsanı aydınlatan Kur’ân’a dayalı bu vahyî bilgilerin imânlısı olarak
yaşayan mü’min için ümitsizlik elbette ki haramdır. Çünkü ümitsizlik,
Allah’a güvensizliktir. O’nun koyduğu sosyal yasaları dışlamaktır. Öz
canlarımız aleyhine zulmetmektir ve de ümitsizlik, kâfirliğe kadar açılım
gösteren büyük bir günahtır.
İslâm
bilginleri,
Allah’ın
yardımına
ve
bağışlayıcılığına
layık
olunmadığı inancından kaynaklanan ümitsizliği büyük günahlardan olarak
sınırsız gücü, sonsuz bilgisi ve tükenmez
değerlendirirken, Allah’ın
keremine inanç zaafından kaynaklanan ümitsizliği de kâfirlik olarak
tanımlamaktadır.10

Çünkü Kur’ân’ımız Allah’tan ümit kesenleri Hz. İbrahim’in diliyle
sapıklar olarak nitelerken, Hz. Yusuf Peygamber’in söylemiyle de kâfirler
olarak vasfetmektedir: [“Sapıklardan başka kim Rabbinin rahmetinden
ümidini keser”.
“(O halde) Allah’ın umutları diriltici rahmetinden ümidinizi kesmeyin,
çünkü Allah’ın rahmetinden ancak kâfirler ümitlerini yitirir.”]11

Ümitvar olmak imanın gereğidir
İslâm’ın
yasakladığı
ümitsizlik,
işlediğimiz
günahlar
sebebiyle
Rabbimizin affına uğrayamayacağımız şeklindeki karamsarlığı içine aldığı
ilgili eylemlerimizi de kuşatmaktadır. Zira
gibi dünya hayatımızla
Allah’tan ümit kesilmemesi ile alâkalı emrin Hz. Yakub tarafından Hz.
Yusuf ve kardeşi ile ilgili uluslararası nitelikli bir istihbarat
görevlendirmesinin ardından verilmesi bu gerçeği doğrulamaktadır.

Kaldı ki Allah’ın zuhur halinde olan kudreti, bilgisi ve rahmetinin
sonsuzluğuna inanan, O’nun yönelişleri ve duâları kabul edecek dost ve
yardımcı bir Rab olduğuna imân eden kul için hayatın her anı ve
atılımında ümitvar olmak İslâmî imânın gereğidir.
İslâm, dünya hayatımızı muzdarip, âhiret hayatımızı da muazzep kılacak
rûhî bir hastalık olan ümtsizliği kınayıp yasaklarken ümitlerimizi de

sabır ve salih ameller yoluyla yeşertmemizi istemektedir. Rabbimiz Hud
sûresinin 11. âyetinde şöyle buyurmaktadır:

“(Hataları sebebiyle ellerinden çıkan siyasî-iktisadî-kültürel vs.
vasıflı nimetlerden ötürü ümitsizliğe düşmeksizin) içinde bulundukları
hale sabredenler ve emrolunup tavsiye olundukları yararlı işleri yapmaya
gelince,
onlara
sabırlarına
karşı
bağışlanma,
faydalı
koyulanlara
amellerine karşılık da büyük bir mükafat vardır.”12
Allah’tan ümit kesilmez

Başta insanlar olmak üzere güç odaklarından ümit kesilebilir. Ama
Allah’tan ümit kesilmez. En olumsuz şartlar altında bile umutların
korunması mü’minle kâfir arasındaki ana farktır. Müslüman, sahip olduğu
şükür,
yitirdiği nimetlerden
ötürü
sabır,
hataları
nimetler için
sebebiyle de tövbe eder. Şükür de, sabır da, tövbe de kazancımızdır.13
Ümitlerimizi zalimlere daha bir boyun eğerek değil, sabrımız ve güzel
amellerimizle yeşertmeli, duâlarımızla büyütmeliyiz.
İyice bilmeliyiz ki dünya da bizim, âhiret de bizimdir. İnkârcıların
ise hiçbir dostu yoktur.14
Hutbemizi bir âyet anlamıyla bitiriyorum:
“Allah’ın yasalarına sımsıkı bağlanın. O, sizin Mevlanız-Dostunuzdur.
O, ne güzel dost ne güzel yardımcıdır.”15

La’neti İçeren Bedduâ da Yöntemimizdir

Bedduâyı da içeren şekliyle duâ Yüce Mevlamıza yöneliştir. Halimizi
O’na arz etmek, aczimizi O’na sunmaktır, rahmet dilemektir, güzellikler
istemektir, zalimlere karşı O’nun yardımına sığınmaktır. İbadet amacıyla
yaratıldığımız için de görevimizdir, çünkü duâ ibâdettir.

Bütün
varlıkların
yaratıcısı
olduğuna, dilediğini
istediği anda
yaratmaya gücü yettiğine inandığımız Rabbimize her zaman ve mekânda ve de
aracısız olarak duâ edebiliriz, etmeye de muhtacız. Özellikle de
kâfirlere
ve
mütecaviz
müminlere
karşı
duâlarımızı
zalimleşen
bedduâlaştırmaya ve silah olarak kullanmaya muhtacız.
Kişisel
atılımlarla
haklar
ve
hürriyetlerimizi
koruyamadığımız
dönemlerde kişi, kurum ve yasaların zulmüne maruz kalan ve de kalabilecek
olan müminler olarak yüreklerimizde oluşturacağımız âdil öfkeyi bedduâ
silahına dönüştürerek kullanmak ihtiyacımız ve de hakkımızdır. Çünkü duâ
ve bedduâ Peygamberimizin tanımlamasına göre müminlerin silahıdır.1
Kurân bedduâ silahının kullanımını örneklendirerek onaylamaktadır.

Bedduâ ederek lanetlemek
Bedduânın ilk başvurulacak türü la’netlemektir: Şerleri failleri,
de
zalimleri
ile birlikte
lanetlemektir.
Lanetlemek
zulümleri
lanetlenilecek kişilerin Allah’ın rahmeti ve yardımından uzak kalmasını
lanetlik
işlerinde
başarısızlığa
ve
cezaya
uğramalarını
istemek,
dilemektir.
Lanetlemek ilke olarak haram kılınmışsa da Allah’ın ve peygamberlerinin
lanetlediği eylemler erdemli kullar tarafından da lanetlenebilir.2
Kur’ânımızda ve şanlı Peygamberimizin dilinde lanetlenmiş fiilleri ve
faillerini şöylece örneklendirebiliriz.

Allah’ı ve yasalarını inkâr etmek, insanlara hakları, hürriyetleri ve
görevlerini öğreten ilâhî mesajları gizlemek, müminleri Allah’ın ve
Peygamberinin buyruklarına göre yaşamaktan alıkoymak, alkollü içkilerin
üreticisi, satıcısı ve içicisi olmak, faizli işlemler yapmak, rüşvet
vermek-almak ve aracı olmak, erkek erkeğe ve kadın kadına cinsel ilişkiye
girmek, aldatmak, karı-koca, ana-baba evlat arasını ayırmak, estetik
ameliyatlar yaptırmak...

Her biri bir zulüm türü olan bu zararlı işler ve benzerleri failleriyle
birlikte lanetlenebilir.3 Çünkü lanetlemek kötülere ve kötülüklere karşı
tavır koymaktır, özcanlarımızı ve toplumumuzu korumaktır. Ancak Allah’ı

ve yasalarını tanımayan ve de zalim olan kâfirler dışında isim tasrih
edilerek hiçbir insana lanet edilemez. Pek tabii ki müminlere de
edilemez.
Mümini öldürmek gibi lanetlemek de haramdır. Haksız lanet sahibine
döner. Bu sebeple Peygamberimiz “Mümin kardeş(ler)iniz aleyhine Şeytan’a
yardımcı olmayınız.”4 buyurarak ne derece günahkar olursa olsun müşahhas
müminlere laneti, bir diğer ifadeyle bedduâyı yasaklamıştır.
Kâfirlik ve zulüm türü lanetlik fiiller tavır konularak ve güç
kullanılarak engellemiyor, âciz kalınıyorsa, Rabbimizin yardımı dilenir.
Kurân-ı Kerim’de yardım istenmesi gereğine işaret buyurulmakta ve bize
yapmamız gereken şu duâ örnekleri verilmektedir:
[“Ey Rabbimiz kâfirleri üzerimize salma...
“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Bizi yüreklendir, seni tanımayanyasalarına inanmayanlara karşı bize yardım et.”
“...Ey Rabbimiz! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı.
Mevlamızsın, kâfirler topluluğuna karşı bize yardım gönder.”]5

Sen

bizim

Mücadele edilecek lanetliler, Allah’ı tanımaz, adâlet bilmez, merhamet
duymaz ve başa çıkılmaz inkârcı mütecavizlerden oluşuyorsa ilâhî yardım
helâkleri için bedduâ edilerek de istenebilir. Bu tür bedduâ örneklerinin
bize Hz.Nuh, Hz.Musa ve Hz.Muhammed gibi Peygamberlerin diliyle verilmiş
olması edilebileceğinin kanıtıdır.
Dönemler boyu yaptığı
çoğunluk tarafından alaya
bırakılması karşısında Nuh
bana yardım et.” niyazı ile

Allah’a iman ve ibadet çağrılarının büyük
alınması ve linç edilme tehditlerine maruz
Peygamber “Allah’ım! Ben artık mağlubum. Sen
inlemiş ve şöylece yakarmıştır.

[“(Allahım!) ...Zalimleri amaçlarına erdirme”
“...Onların çöküntülerini artır”
“Yeryüzünde tek bir canlı kâfir bırakma.”]6
Hz.
Nuh’un
başlatmıştır.

bu

içli

bedduâları

inkârcı

zalimleri

boğan

Tufanı

Peygamberliği,
birbirinden
azim
mucizelerle
doğrulandığı
halde
aşağılanarak yalanlanan Hz.Musa da ilahlaşmaya kalkışan Firavunu ve zalim
Kızıldeniz’in
sularına
gömen
bedduâlarında
şöylece
kadrolarını
yakarmıştır:
“...Ey Rabbimiz! Onların mallarını yok et, kalplerini mühürle...”7

Peygamberlerin sonuncusu ve evrenseli kılınan peygamberimiz Hz.Muhammed
de helak dilemiştir. Hayatını bir rahmet şelalesi halinde
çağlatmış
olmasına ve düşmanları için bile sürekli hidayet duâlarında bulunmuş
olmasına rağmen o da bedduâ silahını kullanmıştır.

İslâm’ı tebliğ etmeleri için gönderdiği yetmiş bilgin ashabının verilen
güvence çiğnenerek Bir-i Maûne’de alçakça şehit edilmeleri üzerine tam
ay
süreyle
her
namazından
sonra
katil
zalimlere
bedduâlar
bir
yağdırmıştır.8

Bedduâ da ibâdetlerin özüdür
Duâ gibi bedduâ da ibâdetlerin özüdür. Allah’ın için öfke gibi bedduâ
da gereklidir. Bedduâ zalimler aleyhine Rabbimizle ilişkiye girmektir.
O’na sığınmak güç kazanmaktır. Bedduâ rûhun feryadı, kalbin cihadıdır.
Melekleri imdada çağırmak, şerleri önlemek, zafer yoluna girmektir.
Güçlülerimiz yasal fiili atılımlarda bulunurken mağdurlarımız ellerini ve
“Siz zayıflarınız
gönüllerini bedduâya açmalıdır. Zira Peygamberimiz
sebebiyle rızıklanıyor ve düşmanlarınıza karşı yardım ediliyorsunuz”
buyuruyor. Rabbimiz de yüceliğine and vererek mazlumların intikamını
alacağını va’dediyor.9
Hutbemizi Peygamberimizin bir duâsı ile bitiriyorum:
“Allahım! İntikam duygularımızı
yapanlara karşı bize yardım et.”10

bize

zulmedenlere

yönelt.

Düşmanlık

Sevgi Gibi Nefret de Kutsaldır

Allah’ı, peygamberlerini ve erdemli kulları sevmek ve bu sevgiyi bütün
canlılara ve varlıklara taşımak İslâm’ın özüdür. Yaratana itâat ve
yaratılanlara saygı, yardım, merhamet âdalet, af, sabır ve koruma gibi
yollarla açığa vurulabilen sevgiyi geliştirmek mü’minlerin vazifesidir.
Sevginin
geliştirilebilmesiiçin nefretin
de
oluşturulup,
geliştirilmesi gerekir. Zira hakka ve iyiliklere sevginin derecesi,
batıla ve kötülüklere karşı duyulan nefretin derecesi ile orantılıdır.
* * *
Sevgi gibi kalbî bir kuvvet olan nefretin Allah için işletileni olduğu
da vardır. Onun kişisel zaaflardan,
nefsanî
gibi, şeytanî olanı
eğilimlerden ve çıkarların engellenmesinden kaynaklanan türleri hiç
şüphesiz şeytanîdir.1
Şeytanî nefret, “Nefretleşmeyiniz” şeklindeki Peygamberî emirle haram
kılınmış ve mü’minlerin nefrete kaynaklık yapamayacağı açıklanmıştır.2
Ancak Allah için
olumsuzluklara karşı
ile birlikte zirve
katında en faziletli

duyulan nefret, bir diğer ifadeyle dinî ve aklî
oluşturulan ve işletilen nefret ise Allah için sevgi
hayırlardandır. Peygamberimiz ilâhî nefreti Allah
amellerden biri olarak tanıtmaktadır.3

Nefret, Allah’ın ahlâkındandır. Çünkü O, mesajlarını kabul etmezlere
nefretini işleten ve yaygınlaştıran intikamı kavi, yargısı seri, azabı da
şedid
olan
Rab’dir.4
Korunulması
Kur’ânımız’da açıklamaktadır.

için

kimlere

nefret

duyduğunu

Muhtelif Kur’ân âyetlerinde şöyle buyurulmaktadır:

[“Allah, zatına inanmayan, koyduğu yasaları kabul etmeyen veya İslâm’ın
dışındaki din ve ideolojileri meşru gören kâfirleri sevmez.”

“Allah, ilâhî emir ve yasaklara aykırı giderek nefsine, haklara tecavüz
ederek fertlere ve topluma zarar veren zâlimleri sevmez.”
“Allah, faiz, içki ve rüşvet gibi haramlarda ısrar eden, Rabb’ine karşı
nankörlük edenleri sevmez.”
“Allah, zulme uğramaksızın
söyleyenleri sevmez.”

kötü

ve

çirkin

sözleri

açığa

vurarak

“Allah, mal, sır, görev gibi kendisine tevdi olunan emanetlere hainlik
edenleri sevmez.”
“Allah, tüketimde
israfçıları sevmez.”

ve

her

türlü

harcamalarda

normal

sınırları

aşan

“Allah, kulluğunu unutarak helâl ve haram tanımayan haddi aşkın kulları
sevmez.”
“Allah, malı, çocukları, güzelliği veya mevkii ile kendini üstün görüp,
insanları küçük gören, gerçeği kabul etmeyen kendini beğenmiş kişileri
sevmez.”
“Allah,
sevmez.”]5

şımarıkları

ve

bulunduğu

toplumda

bozgunculuk

yapanları

Allah’ın sevmedikleri hiç şüphesiz nefret ettikleridir.
Kur’ân
çizgisini
izleyen
Sevgili
Peygamberimiz,
ilâhî
nefrete
uğramışların meleklerin ilhamlarıyla erdemli kullar arasında da nefrete
maruz kalacaklarını duyurmakta, erdemli kullar, sevgi yanısıra nefrete de
yönlendirmektedir.6
Allah için nefret kasırgalaştırılmadan fazilet hayatı oluşturulamaz.
Allah’a imân ateizme nefretle, adâlete bağlılık zulme nefretle, emeğe
saygı sömürüye nefretle, temiz toplum yağmacılığa nefretle, özetlersek
inançta ve yaşantıda güzelliklere ve iyiliklere yöneliş, çirkinliklere ve
nefretle
sağlanabilir.
Allah
için
nefret
her
mü’min
kötülüklere
tarafından işletilmelidir. Çünkü o, kalbin silahıdır ve kullanılması da
imânın gereğidir.
İslâm dininin, olgun aklın ve bilimin zararlı bulduğu sözlere,
davranışlara, işlere ve kurumlara karşı bu kalbî silahı kullanmayanlar
imânlarını
koruyamazlar.
Bu
gerçeği
Peygamberimiz
şöylece
İslâmî
açıklamaktadır:

“Sizden biriniz İslâm Şerîatı’nın ve aklın zararlı-çirkin bulduğu bir
değiştirsin,
buna güç yetiremezse
sözlü
şeyi görürse onu bizzat
uyarılarla değişimi sağlasın, buna da güç yetiremezse kalbi nefretle
tavır koysun. Kalbi nefret, imânın en zayıf derecesidir.”7
İmânımızı
koruyup
güçlendirerek
dünyamıza
istikrar,
mutluluk kazandırabilmek için nefret silahı, Allah için
nefret ettiği eylemlere ve faillerine karşı kullanılmalıdır.

âhiretimize
ve Allah’ın

Özellikle hakları ve özgürlükleri çiğneyenlere, toplumsal imkânları
ve
günahlarını
aleniyete
döken
utanç
özürlülerine
sömürenlere
yönlendirilmelidir. Zira Kur’ân ve Sünnet, sözlü ve fiili nefreti onlar
üzerinde yoğunlaştırmaktadır.
“...İyice
biliniz
zâlimleredir.”

ki

Allah’ın

laneti,

O’nun

yolundan

alıkoyan

“...Düşmanlık ancak ve ancak zâlimlere yöneltilmelidir.”8
Allah için nefret; hak ve halk karşıtlarına yöneltilse de asla adâlet
sınırları aşılmamalıdır. Rabbimiz Mâide Sûresi’nin 8. âyetinde şöyle emir
buyurmaktadır:

“...Bir topluluğa olan nefretiniz sizi adâletsizliğe yöneltmesin. Âdil
olun, zira adâlet Allah’ın rızasına daha yakındır. Şüphesiz Allah
yaptıklarınızdan haberdardır.”
Rabbimiz “adâlet sınırlarının aşılmaması” şeklindeki bu buyruğunun
vicdan ve din özgürlüğümüzün çiğnenmesi durumunda bile uygulanmasını
ihtar etmektedir.9

Allah için sevmeli ve nefret etmeliyiz
Allah’ın boyası ile renklenmek görevinde olan biz mü’minler, sevgiyi
şiar edinmeliyiz.10

Hata yapmış olasalar da, rûhlarında ızdırap
isteyenlere Allah için sevgimizi çağlatmalıyız.

duyarak

dönüş

yapmak

Ama Hakk’tan korkmaz, halktan utanmaz ve ıslah kabul etmez insanlık
de
nefret
yağdırmalıyız.
Sözlerimiz,
bakışlarımız,
özürlülerine
tavırlarımız onlar üzerinde yıldırımlaşmalıdır.

Allah için sevgi ve O’nun rızası için nefret yolumuzu aydınlatacak,
aklayacak
ve
Cennet
güzergâhını
da
açacaktır.
Çünkü
toplumumuzu
muhatapları iyice belirlenerek sağanaklaştırılacak sevgi ve nefret,
doğrudan imânla irtibatlı en büyük ve de en etkili amellerdendir.
Hutbemizi bu gerçeği açıklayan bir hadisle bitiriyorum:

Hz. Ebu Zer (r.a.) anlatıyor;

(Topluluk halinde bulunuyorken) Allah’ın Resûlü yanımıza çıkageldi ve
sordu:
- Allah’ın en çok sevdiği ameller hangileridir biliyor musunuz?
- (Öğretmek amacını taşıyan bu suale) bir sözcü (sahabi) “Namaz ve
zekâttır”, diğer bir sözcü (sahabi) de “cihad”tır cevabını verdi.
Allah’ın Resûlü ise şöyle buyurdu:
- Allah’ın en çok sevdiği ameller, Allah için sevmek ve Allah için
nefret duymaktır.11

İmanî ve Amelî Zaaflarımızın Zilletini Yaşıyoruz

Bütün Mü’minler, Kur’ân’a ve Kur’ân onaylı Peygamberî sünnete göre imân
etmekle mükelleftirler.
Bu iki mutluluk kaynağının emirleri ve yasaklarına göre hayatlarını
düzenlemekle yükümlüdürler.
Bilgi yetersizliği, çevrenin olumsuz tesirleri, irade za’fı ve unutma
gibi sebeplerle Mü’minin inanç hayatında zaaflar, amelî hayatında
düşürücü
hatalar
vücuda
gelebilir.
Bunun
içindir
ki
günahlara
Kur’ân’ımızda bizlere imânımızı pekiştirmemiz ve günahlarımızdan tövbe
etmemiz emr olunmuştur.
Ancak Mü’min bilgili ve bilinçli iken kişi, kurum ve yasalardan korku
İslâm
dışı
inançları
yüceltemez,
İslâm’a
aykırılığı
sebebiyle
onaylayamaz. Baskılar sebebiyle namaz ve örtünme gibi ilâhî emirleri
çiğneyemez, içki ve zina gibi ilâhî yasakları işleyemez, zâlimlere
meyledemez, zulümlere boyun eğemez. Bütün bunları gelecekte sağlayacağı
menfaatler veya çağdaşlık adına yapamaz.
Yapabilmesi için takiyye şartlarının oluşması gerekir; daha açık bir
anlatımla ifade edersek, etkili kurum ve yasalar tarafından kişinin
kendisinin veya korumakla yükümlü olduğu yakınlarının ölümle veya hayatî
organların telefiyle ya da uzun süreli hapisle tehdit edilmesi gerekir.
Başta vicdan ve din hürriyeti olmak üzere temel haklar ve özgürlükler
çiğnenmekle, sürgünler ve ihraçlar yapılmakla, beraber ülkemizde takiyye
yapılmasını meşrulaştıracak şartlar oluşmadığı için, imân ve amel
hayatından taviz verilemeyeceği açıktır.
İslâm bir bütündür. Dünya ve âhiret saadetimiz için bu bütünü bütün
olarak yaşamamız gerekmektedir. Bu sebeple “laik demokratik, hukûki
yapının” İslâm’a saygılı ve bütün yönleriyle ona açık olması lazımdır.

Canlarımızla koruduğumuz, vergilerimizle yaşattığımız ülkemizde, İslâmî
inanç ve ahlâka yönelmek, bilimi yüceltmek, adâleti ikame etmek,
despotizme karşı çıkmak, faiz sömürüsüne ve cinsel anarşiye savaş açmak
hakkımızdır.

Kurumları
sorgulamak,
doğruya
yönlendirmek,
insanî
haklar
ve
özgürlüklerle birlikte doğayı korumak da vazifemizdir. Zulme ve sömürüye
karşı güç oluşturmak görevimizdir. Bizler kendimizden olduğu kadar
toplumumuzdan da sorumluyuz. Çünkü insanları hakka, iyiye, güzele ve
doğruya çağırmak, batıllardan, kötülükler ve çirkinliklerden sakındırmak
Rabbimiz ve Peygamberimiz tarafından bize görev kılınmıştır.

Kendimizi sorgulamalıyız
Dünya ve âhiret saadetimiz İslâm’ı yasamıza bağlıolduğuna
göre,
hayatımıza kadar giderek artan ve İslâmî
toplumsal alanlardan özel
alan baskılar karşısında niçin ve neden tepkisiz
yaşantımızı kıskaca
kaldığımızı sorgulamak zorundayız.

Tavırlarımız takiyye ile yorumlanamayacağına göre ilâhîyatçılarımız,
din görevlilerimiz, siyasîlerimiz, fikir adamlarımız ve sermayedarlarımız
olmak
üzere
lanetlik
günahlar
işlediğimizi,
şeytanlaştırıcı
başta
yöntemler izlediğimizi, Hakk’a ve halka düşmanlık yapanlara dostluk gibi
bizi nefsine zulmedenlerden kılacak ameller yaptığımızı bilmeliyiz.
a-

Kur’ân ve Nebevî Sünnetle belirlenmiş haklarımızı, vazifelerimizi
açıklamayan, ilâhî hükümleri gizleyen ve zâlimlere çanak tutucu
yanlış yorumlarla Kur’ân âyetlerinin anlamını değiştiren ve bütün
bunları görev kapmak veya görevde kalmak ya da çıkar sağlayıp ün
kazanmak için yapan ilâhîyat kökenlilerimiz, Bakara Sûresi’nin 159.
âyetine kulak vermelidirler.
“Bakın, katımızdan indirdiğimiz hakikatin ve rehberliğin delilini
ilâhî kelam aracılığı ile insanlığın önüne koyduktan sonra onu
gizleyip örtbas edenlere gelince; İşte Allah’ın lanet edeceği ve
yeteneğine
sahip
herkesin
lanet
yağdıracağı
kişiler
yargılama
onlardır”

b-

Zâlimleşen uygulamalara karşı gerçekleri haykırma yürekliliğini
göstererek, cihadın en faziletlisine yönelemediğimiz açıktır. Ama
büsbütün sukûtu iltizam etmekle de şeytanlaşıldığı bilinmelidir. Zira
“Hakların çiğnenmesi karşısında susan dilsiz şeytandır” buyuran bizim
Şefimiz Önderimiz-Peygamberimiz’dir.
Ateistlerin
bile cesareti
medeniyye
göstererek,
demokratik
yöntemlerle savunabildikleri haklarını; vehimlere düşerek, korkulara
kapılarak savunamayan kişiler olarak, dünyada yaşadığımız zilleti
âhirette de yaşayacağımızı bilmeliyiz. Merhamet ve harb peygamberi
olan şanlı Peygamberimiz, duydukları korkular sebebiyle söylemeleri
gerekenleri dile getirmeyenleri Rabbimizin şöylece sorgulayacağını
bildirmektedir:
- İyi ama senin Benden daha çok korkman gerekirdi.1

c-

İlâhî
yasaları
tanımadıkları
için
Allah’a,
haklarımız
ve
hürriyetlerimizi çiğnedikleri için de bize düşmanlık yapanları dost
edinmek bir diğer ifadeyle yüce bilmek, buyruklarına uymak ve
politikalarını onaylamak gibi onursuz tavırlar ise öz canlarımıza
zulümdür. Âhiretimizi karartacak niteliktedir.
* * *

Takiyye şartları oluşmadığı sürece hayatımızın her anı ve safhasında
görevimiz, Rabbimizin şu buyruğuna göre hayatımızı yönlendirmektir:

“Hakikatı inkâr edenlerin ve iki yüzlülerin değer yargılarına uyma,
onların üzücü yargıları ve yıldırıcı baskılarına aldırma. Allah’a güven,
çünkü hiçbir kişi ve güç Allah kadar güven verici olamaz”2
Hutbemizi Peygamberimizin öğrettiği bir duâ ile bitiriyorum:
“Allahım!
Sevenlerini
sevginle
sevebilmemiz,
düşmanlarına
olmamız için bizi dostlarına dost, düşmanlarına da düşman kıl”

düşman

Hakkı ve Halkı Dinlemek Büyük Bir Erdemdir

Gerektiği zaman konuşmak ve susmak gibi, dinlemek de pek büyük bir
fazilet ve de ibadettir. Çünkü dinlemek, imanı takip eden ilk görevdir.1
İbadet vasfını taşıyan dinlemek, Kur’ân’ımızın ifadesiyle hayır ve rahmet
kulağı olmaktır.

İnsanlığın üstün ahlâk örneği ve önderi kılınmış Hz. Muhammed(SAV)’in,
Kur’ân’da yüceltilmiş ahlâkının en belirgin göstergesi “hayır ve rahmet
kulağı” olmaktır. Yani Hakk’ı ve halkı dinlemektir.

Rabbini dinlemenin yanı sıra, insanlar arasında sosyal statü farkı
gözetmeksizin herkesi dinlediği için, yüreklerine iman akmamış kişilerce
Peygamberimiz,
Rabbimiz
tarafından
bu
özelliği
için
de
yerilen
yüceltilerek, Tevbe Sûresi’nin 61. âyetinde şöyle buyurulmuştur:
“İçlerinden bazıları o peygamberi yererler ve şöyle derler:
O, bir kulaktır (ayırım yapmadan herkesi dinler).

(Ey Peygamber! Bu sözleri ile seni yerenlere şöyle) De: O (Peygamber)
sizin için hayır kulağıdır. O, Allah (ın indirdiği hükümler)e inanır.
Mü’minler(in sözlerin)e güvenir, inançlılarınız için rahmettir O...”
Peygamberimiz dinlerdi. Rabbini dinler, Rabbinin kullarına kulak
verirdi. Sözü kesmeden dinlemek vasfıydı. İzinde olmakla mükellef
olduğumuz için bizler de dinlemeliyiz. O’nun gibi hem Hakk’ı hem de halkı
dinlemeliyiz. Rabbimizi dinlemek insan olmanın, dinlediklerimize itâat
etmek de mü’min olmamızın gereğidir.2
Bu
gereği
yerine
getiremedikleri
için,
insanlık
koruyamayacakların yuvarlanacakları Cehennem azabı içindeki
şöyle olacaktır:

çizgisini
feryatları

“Eğer (Allah’ın âyetlerini) dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık şu
çılgın ateş azabına uğrayanlardan olmazdık.”3
Gereğini yapmak için dinlemeliyiz

Rabbimizi dinlediğimiz gibi Rabbimizin kulları olan insanları da
dinlemeliyiz. Söyleyecek sözü, sunulacak mesajı, iletilecek şikâyeti,
dile getirilecek talebi olan herkesi dinlemeliyiz. Kerhen değil isteyerek
dinlemeliyiz. Zira dinlemek tevazudur, diyalogdur, hoşgörüdür, gerçeklere
ulaşmaktır, maddi ve manevi yardımdır, yatırımdır.
Dinlemeliyiz, ebeveyn, amir, siyasetçi, savcı, hakim, satıcı, yönetici,
haberci olarak dinlemeliyiz. Özellikle dinlenebilmek için konuşmak,

sesini yükseltmek isteyen insanları ise mutlaka dinlemeliyiz. Çünkü Allah
mağdurları
dinlediğini
duyuruyor.
Sevgili
Peygamberimiz
de
onları
konuşmaya hak sahibi olarak tanıtıyor.4
Dinlemeliyiz, gücümüz ölçüsünde gereğini yapmak için dinlemeliyiz. Zira
saygıyı içeren, öğrenmeyi amaçlayan, yardımı öngören, adâleti hedefleyen
ve sevgiyi üreten dinlemek hayırdır. Hayır olduğu içindir ki bin bilirsek
bile, bir bilenin bildiği biri dinlemeliyiz. Zira bin bildiğimiz halde
bir bilenin bildiği biri bilemeyebilir, kazanabileceğimiz hayırdan yoksul
kalabiliriz.

Yasaklanan dinlemeler
Dinlemenin değil, ama dinlemeyi sürdürmenin yasaklı olduğu durumlar da
vardır. Bu arızı durumları şöylece özetleyebiliriz:

a) Kişisel ilişkilerde, resmi ve gayri resmi merasimlerde, açık oturum,
ve
paneller
gibi
kamuya
açık
toplantılarda
Kur’ân
sempozyum
âyetlerinin belirlediği gerçekler -ilkeler- kurumlar ve yargıları
alaycı bir üslupla yeren ve aşağılayıcı yaklaşımlara konu edinen
seviyesiz konuşmalar dinlenilmez.

Uyarıda bulunulur veya uyarıda bulunulmasının fayda sağlamayacağı
varılırsa
konuşmacılar
düzeysizlikleri
ile
başbaşa
kanaatine
bırakılarak, konuşma mahallinden uzaklaşılır. Nisa Sûresi’nin 140.
âyetinde şöyle buyurulur:

“Allah, kitabında sizler için şu hükmü koydu: Allah’ın mesajlarının
inkâr edildiğini ve onların alaya alındığını duyarsanız, başka
konulara geçinceye kadar onlarla oturmayınız. Yoksa kesinlikle onlar
gibi olursunuz...”
b) Dinlemeyi sürdürmenin haram olduğu bir diğer konuşma türü, bizden
inançlarımıza aykırı görüşlerin onaylanmasını veya ilâhî emir ve
yasaklardan birinin çiğnenmesini isteyen konuşmalardır.

Soylu fakat hırsızlık yapan bir kadının bağışlanması ricasını içeren
karşısında
sevgili
Peygamberimizin
duyduğu
derin
öfke,
talep
yasaklığını
açıklanan türdeki konuşmaları dinlemeyi sürdürmenin
belgelemektedir.

c)

Yasaklı bir dinleme türü de faydasızları dinlemektir. Maddi ve
manevi hiçbir faydayı ihtiva etmeyen, başkaları hakkında gıybet ve
dolaylı
iftira gibi nitelikler taşıyan, dinleyeni doğrudan veya
olarak ilgilendirmeyen konuşmaları dinlemekten kaçınmak da Kur’ân’ın
öğütlediği ve Cennetliklerin vasıfları arasında açıkladığı bir
fiildir.5

d) Yukarıda açıklananlar dışında dinlenilmelerini istemeyen insanların
konuşmalarını dinlemek de azap doğuran yasaklı bir dinlemedir.6

İslâm’ın
yasakladığı
meşrulaşabilir.

dinlemeler

ancak

zaruri

şartlar

içinde

Eğer dinlememek için açık ve olumsuz bir tavır konulması şahsımızı veya
insanları
zarara
uğratacak
veya
baskılara maruz
temsil ettiğimiz
dinlenilmesi
yasaklı
konuşmalar
zaruret
ölçüleri
bırakacaksa,
aşılmaksızın dinlenilebilir. Ancak kutsallarımıza dil uzatılması halinde
tavır koyamayacağımızı bildiğimiz yerlere mümkünse gidilmemesi gerekir.
Aksi takdirde İslâmî şahsiyetimizi çiğnetmiş oluruz. Şahsiyetimizin
çiğnetilmesi ise Peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır.
Yaradanı ve O’nun rızası için de kullarını dinlemeliyiz
Müslümanız, Yaradanımızı
kullarını da dinlemeliyiz.

dinlemeliyiz.

Yaradandan

Hutbemizi, dinlememizi ve de dinlediklerimizin
öğütleyen âyetlerle bitiriyorum:

en

ötürü
güzeline

Yaradanın
uymamızı

“...(Ey Peygamber) Sözleri (İlâhî emir ve yasakları, aklî ve ilmi
verileri) dinleyip de en güzeline uyan kullarımı (armağanlarımla)
müjdele. Allah’ın kendilerini doğru yola ilettiği kişiler onlardır. Akılgönül birlikteliğini oluşturanlar da onlardır.”7

İslâmî Çizgide Telefonla Konuşma Ahlâkı

İslâm Dini’nin kişi ve kurumlara yönelik olarak yüklediği insanî-ahlâkî
vazîfeler geneldir.Onları bütün zaman ve mekânlara, tüm şartlara ve
ilişkilere tatbik edebiliriz.
Uygulama alanlarımızdan biri de telefon görüşmelerimizdir.

Rabbimizin rahmet tezahürü olan ses ve görüntü dalgalarının ilâhî nimet
olan akılla izdivacından doğan sabit ve mobil telefonlarımızın hayatımıza
getirdiği kolaylıklar, sağladığı sürat, zaman ve iş gücü tasarrufu
açıktır.Bu sebeple telefonlarımız hamd-u senayı gerektiren nimetler
olarak algılamalıyız.Onları günahkâr kılıcı davranışların sebebi değil,
âhiret yatırımı olacak güzelliklerin aracısı kılmalıyız
1- Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle “Zarar verici olmaktan korunmak”
olmanın
gereğidir.
Bu
sebeple
insanları
uyandırmak,
müslüman
hastaları tedirgin etmek, iş yapanları meşgul etmek ve fikrî
kaçınmamız
çalışmaların konsantrasyonunu bozmak gibi eylemlerden
gerekir. Bunun için telefon edeceğimiz zaman, telefon edilecek
numarayı hafızada kontrol etmeli veya telefon rehberimizi önümüze
koymalı ve de tuşlara bilinçli olarak basmalıyız. Böylece rahatsız
edici ve zarar verici olmaktan korunmuş oluruz.
Özen gösterilmesine rağmen bir yanılgı olursa, özür beyan etmeli,
beyan edilen özür de kabul edilmelidir. Karşılıklı rûh inceliği
günahları bağışlatıcı davranışlardandır.Çünkü Peygamberimiz “Mümin
mutlu
etmen
günahları
bağışlatıcı
işlerdendir.”
kardeşini
buyurmuşlardır.1
2- 24 saat hizmet veren resmi ve özel kuruluşların dışında ki kişi ve
kurumlara telefon edildiğinde istirahat ve tatil zamanları dikkate
alınmalıdır.Zira
Kur’ân-i
Kerim
istirahat
saatlerinde
izin
alınmaksızın kişilerin rahatsız edilmemeleri kuralını koymuştur.2

Acil
bir
durum
yoksa
özellikle
gece
geç
saatlerde
telefon
edilmemelidir. Çünkü bu saatlerde mu’tad dışı çalan telefonlar, kötü
bir haber alınacağı çağrışımını yaptırmakta, tedirginlik ve korku
“Müminin korkutucu olması helâl
sebebi olmaktır. Peygamberimiz
değildir.”3 buyurmuşlardır.
3-

Karşı tarafın telefonu makulbir
süre çaldırılmalı,
aşırıya
kaçılmamalıdır.Zira kişi cevap vermek istememiş olabileceği gibi
verebilecek bir durumda da olmayabilir.Kaldı ki Kur’ân’ımızda işaret
buyrulduğu üzere “İşlerin hayırlısı orta yollu olanıdır.”4

4-

Telefon eden kişi gelen, soran, istek arz eden ve haber veren
konumunda olduğu için söze kendisi fakat selâm vererek başlamalı ve
selâm vererek bitirmelidir.
Selâm
İslâm’ın
şîarıdır,
barış
mesajıdır,
karşı
5
duâdır.Müminlerin müminler üzerinde ki haklarındandır.

tarafa

Peygamberimiz “tanınan ve de tanınmayan müminlere selâm vermeyi
yapılabilecek en faziletli amellerden biri” olarak sunmakta olduğu
için selâm telefon edilen her kişiye verilmelidir.

Ancak “Esselâmü Aleyküm” şeklindeki müslümanlara özgü selâmımız,
müslimlere
ve
de
almak
istemediği
bilinen
kişilere
gayr-i
verilmemelidir. Onlara karşı “iyi günler” gibi bir sözcük medeni
ilişkiler için yeterlidir.

Lâikliğin hakları ve özgürlükleri kısıtlayıcı, baskıcı, aşağılık bir
kurumlarda çalışan müminlere selâm vermek,
şekilde uygulandığı
ve
zarara
uğratılma
sebebi
olabilecekse
dikkat
fişlenme
gösterilmelidir.Ancak korkuları putlaştıracak yüreksizliğin olgun
imanla çelişeceği de bilinmelidir.
5-

Telefon
eden
kişi
selâmın
akabinde
kendisini
açıkça
tanıtmalıdır.Aziz Peygamberimiz, gelen ve kapı çalan kişinin “kim o”
sözüne “ben” şeklinde cevap vermesini onaylamamış, açık bir şekilde
tanıtıcı olunmasını emir buyurmuştur.6 Kapı çalıp konuşmak istemekle
telefonla konuşmak temelde aynı şeydir.

6- Kur’ân’ımızın emirler çizgisinde her zaman ve her yerde olduğu gibi

telefonda da alçak ve kontrollü bir sesle konuşulmalıdır.7 Ayrıca
mütavazi ve sevdirici bir üslup kullanılmalıdır. Muhataplarımız, anababamız, ilim adamları, saygın yöneticiler ve yaşlı insanlar ise bu
ahlâkî kural daha bir önemsenerek uygulanmalıdır.

7- Telefon eden ve edilen müslüman bir kadın ise saygılı ve fakat ciddi
bir üslupla konuşmalıdır.
Ahzab sûresinin 32. âyetinin “...Kalbinde manevi hastalıklar bulunan
kişinin ümide kapılacağı ses tonu ve sözcüklerle konuşmayın...”
anlamındaki uyarısı ölçü alınmalıdır.

8-

9-

Peygamberimiz
“İnsanlarla
seviyelerine
göre ilişki kurunuz.”8
buyuruyor.Telefondaki
muhataplarımıza
seviyelerine
uygun
olarak
konuşulmalıdır. Saygı ve açıklık esas olmalıdır. Muhatabın kültürel
tahammül
düzeysizliğinden kaynaklanan kasıtsız üslup hatalarına
Kur’ân’ın
mütecaviz
olmayan inkârcılara
bile
gösterilmelidir.
bağışlayıcı olmamızı emrettiği unutulmamalıdır.9
Karşı
tarafa
saygısızlık
olabileceği
gürültülü alanlardan telefon edilmemelidir.

için

zaruret

olmadıkça

10- Özellikle
iş yeri telefonlarında
bekleme
sürelerinde
İslâm
zaviyesinden sakıncalı olabilecek müzik türlerine yer verilmemelidir.
Ancak iş yeri ve iştigal alanları ile ilgili bilgiler verilebilir.

Ayrıca
beklemeye
alınıldığında
denildiğinde öfkeye düşülmemeli,
sözler söylenilmemelidir.

veya
ilgili
kişi
için
“yok”
kötü zanda bulunulmamalı, ölçüsüz

Zira
kötü
zan
yasaklanmıştır.10

çekiştirme

ve

arkadan

Kur’ân

buyruğu

ile

11- Mal dokunulmazlığını ihlâl olacağı için başkalarına ait telefonlar
izinsiz olarak asla kullanılmamalıdır. Çok acil bir durum yoksa,
telefon ücreti isteyemeyecek veya verildiğinde alamayacak fakat
kendileri ödeme güçlüğü çekebilecek kişilerden telefon etme ricasında
da bulunulmamalıdır.
Kur’ân-i
Kerim
yakın
dostlarımız-arkadaşlarımızın
evinde
izin
yemek
yiyebileceğimizi
onayladığına
göre
onların
almaksızın
telefonlarıyla izinsiz olarak bir-iki şehir içi konuşması yapılabilir
olsa gerektir.11
Resmi kurum telefonlarının özel işlerimizde kullanılamayacağı, özel
sektörde ise izinle kullanılabileceği aksi takdirde kamu ve şahıs
haklarına tecavüz yoluyla haram işlenmiş, Cehennem’e yol açılmış
olacağı bilinmelidir.

12- Telefon görüşmeleri içeriği ile kişilere bırakılmış emanet gibidir.
Emanete hıyanet ise açık ve ağır bir haram olacağından konuşmalar
asla bir
başkasına
aktarılmamalıdır.
Peygamberimizin
müslümanı
12
hıyanet etmez kişi olarak tanıttığı unutulmamalıdır.
13- Mahkeme kararı almaksızın bir başkasının telefonlarını dinlemek ise
özel hayatın dokunulmazlığını ihlâldir ve Kurân’ın “...Başkalarının
durumlarını araştırmayınız...”13 şeklindeki tecessüs yasağı ile haram
kılınmıştır.

Sevgili Peygamberimiz de şöyle buyurur:
-Dinlenilmelerini
istemeyen
kabartanların
kulaklarına
dökülecektir.14

kişilerin
konuşmalarına
Kıyâmet
Günü’nde
erimiş

kulak
maden

14- Hakaret, tehdid ve cinsel taciz gibi fiillerin doğrudan işlenmesi
gibi telefonla işlenmesi de apaçık haramdır.İslâm hukûkuna göre de
suçtur. Hak helâlliği alınmadıkça âhiret iflâsı ve azabına da
sebeptir. Bunun gibi ana-baba, akraba komşu ve arkadaş gibi çevremizi
bizzat giderek ziyaret etmek gibi telefonla görüşmek de büyük mü
büyük sevaplara erdirecek hayırdır.
15- İslâm zaviyesinden telefonla konuşma kuralları ile ilgili daha pek
çok uyarılarda bulunabilirse de son bir hatırlatma ile konumuzu
bağlayalım.

Telefonlar bir haberleşme aracıdır.Sohbet vasıtası değildir. Telefon
konuşmalarını gereğinden
fazla
uzatmak, zaman
işgücü ve para

israfıdır.İsraf ise haramdır.15 Uzun konuşmalarla hatların dolmasına
sebep
olmak
ve
başkalarının
yapmaları
gereken
konuşmalarını

engellemek ise Rabbimizin huzurunda sorgulanacağımız türden haklara
tecavüzdür.
Yukarıda 15 madde halinde özetlenen bilgilerin öğrenilmesi
ölçüsünde
vazifemizdir.
Bunlar
öğrenilmeden
bizlere
vacip
kullanma caiz değildir.

farz ve
telefon

Telefon kullanımını da İslâmlaştıralım ki müslüman olmanın dünya ve
âhiret mutluluğunu yaşayabilelim.
Hutbemizi bir âyet meâli ile bitirelim:
“Ey
İman
Edenler!
(Rabbiniz)
Allah’ın
emirleri
ve
yasaklarına
aykırılıktan korunun.O’nun sevgisine erdirecek vesileler edinin ve O’nun
yolunda gayretli olun ki felah bulasınız.”16

Zarar Verici ve Zarar Görücü Olmaktan Korunmalıyız

Faydalar ve faydalılara yönelmeyi emreden İslâm Dini zarardan ve
zararlılardan sakınmayı da emretmektedir. Zarardan ve zararlılardan
kaçınmayı daha öncelikli görevimiz olarak da kabul edebiliriz.

Zararı açık – gizli, maddî- manevî, kişisel –sosyal, dünyevî-uhrevî
olarak sınıflandırabileceğimiz gibi öz benliğe, insanlara,hayvanlar a ve
tabii bitki örtüsüne yönelik zararlar olarak da ayırabiliriz.

Ana zararlılar İslâmî haramlardır

A- Zarar vermek ve de zarara uğramaktan korunabilmenin ana yolu, Yüce
İslâm’ın
haram
kıldıkları
bir
diğer
ifadeyle
Dinimiz
yasakladıklarından kaçınmaktır. Zira denemeye uğrattığı biz kullarına
pek merhametli olan Rabbimiz, bizlere yalnızca zarar verebilecek olan
sözleri, davranışları ve işleri yasaklamıştır.

Allah’ı ve insanlar üzerindeki yasal egemenliğini inkâr, içki, kumar,
zina, yalan, arkadan çekiştirme, faiz, hırsızlık, aldatma, haklar ve
özgürlükler üzerine baskı, işkence, sözleşmeleri çiğneme değişik
zulüm
ve
benzeri
ilâhî
yasakları
incelediğimizde
türleriyle
zararlılığı kavrayabiliyoruz.
Yasaklı fiillere Kurân ve Nebevî Sünnet’te verilen ve onların günah
olduklarını belirten başlıca kelimeler: Münker, Fâhişe, Vizr, İsm,
Küfr, Zenb ve Seyyie’dir.

Bu kelimelerin, “Sağlıklı aklın çirkinliğine hükmettiği iş,aşırı
derecede iğrenç söz, gelişimi engelleyici ağır yük, hayırlardan geri
bunalımlara
iten
ve
başkaları
tarafında
bilinmesi
bıraktırıp
istenmeyen amel, gerçeği karartan ve varlıklardaki ilâhî gücü örten
tavır, ayıplanmayı ve geri itilmeyi gerektiren fiil, insanı üzen ve
utanç duyuran eylem” şeklindeki sözlük anlamları da, aynı zararlılık
gerçeğini vurgulamaktadır.
B-

Zararlar hiç şüphesiz Kurân ve Sünnet’te açıklananlardan ibaret
Olgun aklın
ve ilmî verilerin
sakınılması
gereğini
değildir.
duyurduğu zararlılardan da kaçınmak gerekir. Çünkü İslâm Dini, Kur’ân
ve Sünnet gibi aklı ve ilmi de değer ve yasa kaynağı olarak
değerlendirmektedir.
Aklın ve ilmin belirlediği zararları bütünüyle belirlememiz mümkün de
değildir. Zira ilmî ve teknolojik gelişmeler faydalar ve faydalılar

gibi zararlar ve zararlılara da
alanları giderek de artırmaktadır.

büyük

alanlar

açmaktadır

ve

bu

Aklî ve ilmî zararlara misaller
Özellikle
topluluk
içinde
sigara
içmek,
fabrikasyon
ve
piknik
artıklarıyla çevreyi kirletmek,yasaklı yerlere araba park ederek- ters
girerek
aşırı
hız
yaparak
trafik
kurallarını
ihlâl
yollara
etmek,gereksiz korna çalarak ve yüksek ayarda mûsikî dinleyerek gürültü
kirliliğine neden olmak, yanıltıcı ve özendirici reklamlarla lüzumsuz
açmak,moral bozucu
ve
suça teşvik
edici
haberleri
tüketime yol
“habercilik” gerekçesiyle yayınlamak, malı ayıplarını gizleyerek satmak
ve garanti süresi
içindeki
arızalarıyla
deklere edildiği
şekilde
ilgilenmemek,ideolojik saplantılarla hakları ve özgürlükleri çiğnemek
veya kısıtlamak, bürakratik ertelemelerle işleri aksatmak ve daha daha
günah
vasıflı
aklî
ve
ilmî
zararlara
örnekler
olarak
niceleri
verilebilir.
Kur’ân Sünnetle açıklananlarından kaçınmakla yükümlü olduğumuz gibi
olgun akıl ve ilimle belirlenenlerinden de sakınmakla yükümlü olduğumuz
zararlı sözler,davranışlar ve işler nefsimize de insanlara da zulümdür.
Kur’ân, kendisine inanan insanlara “...Ne zulmediniz ne de zulme
uğrayınız.”1 buyuruyor.
Zulüm nitelikli zararlar hiç şüphesiz büyüklükleri ölçüsünde bizi
Rabbimizin rahmetinden uzaklaştırırlar ve de zararlara uğramamıza ortam
hazırlarlar. Sevgili Peygamberimiz aşağıda sunacağımız hadisleriyle bu
gerçeğe ışık tutmaktadırlar:
[”Mümine zarar veren veya onu aldatan kişi melundur.”
“Zarar verene Allah da zarar verdirir.” ]2
Giderilmeyen, tazmin edilmeyen bir diğer ifadeyle hak helâllığı
alınmayan zararların âhiret iflasına düşürerek azaba uğratabileceği de
Ku’rân ve Sünnet’in bildirdiği ve bizim de hutbelerimizde sık sık
açıkladığımız hakikatlerdendir.
Zararla ilgili hukûkî kurallar
Yaşadığımız dönemlerde kişisel sınırları aşan ve kurumsal nitelik
kazanan ve toplumsal tedbirler alınmasını gerektiren “zarar” konusuyla
ilgili bazı ayrıntılı bilgiler daha vermeyi ve yapılması gerekenlere
işaret etmeyi gerekli buluyoruz.
1- Zarara uğrayan kimse nefsini savunurken mukabil zarar verebilirse de
zarara uğradıktan sonra ihkak-ı hak yoluyla (bizzat üstlenerek) zarar
Zira
bu
anlamda
zarara
zararla
karşılık
verilmesi,
veremez.
Peygamberimizin “Zarara zararla mukabele etmek yoktur.”buyruğuyla
yasaklanmıştır.Bu durumda yargıya baş vurulacaktır.
2-

Öteden
şimdiye

beri var olduğu
kadar alınmadığı

gerekçesiyle zarar sürdürülemez.
ileri
sürülerek
İmam-Hatip

Örneğin
Lisesi

mezunlarının Harp Okullarına alınması hukuken engellenemez. Eskiden
beri alındığı gerekçesiyle asgari ücretten vergi alınamaz.Çünkü
asgari ücret fakirlik simgesidir.
3- Zararın giderilmesi gaye olmalıdır.Bu gayeyi gerçekleştirmek içindir
ki
gerektiğinde
fiyatlara
narh
konulabilir,teröristlerle
ödemeyen
kişiye
de
icra
yoluyla
malı
savaşılabilir,borcunu
sattırılabilir.
4-

Genel
nitelikli
zararları
gidermek
için
özel
zararlar
da
onaylanabilir. Mesela kişilerin zararı kabul olunarak ülke için
gerekli olan malların ihracatı yasaklanabilir,yıkım tehlikesi arz
yıktırılabilir, yetkisiz insanların çalışması
eden bina sahibine
engellenebilir.

5- İhtiyaç halinde küçük zararlara sine açılarak büyük zararlar da def
edilebilir.3
6-

Kurumsallaşan zararlara ancak güçlü sivil örgütlerle karşılık
verilebileceği için bu tür yasal sivil örgütlerin mevcutlarını
destekleyip yenilerini kurup çalıştırmak da Kur’ânımızın gerektirdiği
vazifemizdir.4

Zarar Vermemek İslâm’ın Gereğidir

Zarar vermemek hakiki müslüman olmanın olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü
Peygamberimiz, müslümanı, müslümanların sözleri, yazıları ve işlerinden
güvencede oldukları kişi olarak tarif ediyor.-Salât ve Selâm üzerine
olsun -O, bedenî, malî ve ilmî bir hayır yapamayacaklara zarar vermemenin
de bir
hayır
olduğunu
ve
bu çizgi
izlenerek
erdemli
bir kul
5
olunabileceğini bildiriyor. O bir hadislerinde de şöyle buyurur:
“Sizin en hayırlınız hayır ümit edileniniz ve kötülüğünden güven
duyulanınızdır. Sizin
en kötünüz de hayır ümit
edilmeyeniniz
ve
6
kötülüğünden güven duyulmayanınızdır.”
Sırasıyla Kur’ân, Sünnet, akıl ve ilim çizgisinde yaşamak zarar verici
olmaktan koruyucu olduğu kadar zarar görmekten de koruyucudur. Bu gerçeğe
işaret buyuran bir âyetle hutbemizi bitirelim:
“Ey İman Edenler! Siz yalnızca kendinizden sorumlusunuz. Eğer doğru
yolda iseniz, sapıklığa düşenler size hiçbir zarar veremezler. Hepinizin
dönüşü Allah’a olacaktır. Ve o zaman Allah size hayatta yapmış olduğunuz
her şeyi bildirecektir.”7

Kişisel ve Toplumsal Faydalara Yönelmek

Pragmatistler gibi sözlerimiz, davranışlarımız ve işlerimizi görülür
başarılarıyla değerlendirmeksizin kişisel ve toplumsal hayatımız için
faydalı olanları yapmaya çalışmak, temel İslâmî görevlerimizden biridir.
Sevgili Peygamberimiz şöyle buyururlar:

“(Sebeplerine
yapışarak)
Güçlüolan mü’min
(gerekli atılımları
yapmadığı için) zayıf olan mü’minden daha hayırlı ve sevimlidir. Fakat
her ikisinde de hayır vardır. Sen, sana fayda verecek olanı yapmaya
çalış. (Bu uğurda) Allah’tan yardım iste. (Ama) Âciz olma. Eğer bir
uğrarsan
–şöyle
yapsaydım
böyle
olmazdı,–
diyerek
başarısızlığa
hayıflanıp durma. –Allah’ın takdiri bu, O dilediğini yapar– de.”1
İslâm’a yönelmek faydaları sağlamaktır

Faydalara ve faydalılara yönelmekle emrolunduğumuz için, ferdî ve
sosyal hayatın istikrarı, gelişimi ve mutluluğu için gerekli olan
faydaları-faydalıları sağlamada ana yöntemimiz Rabbimizin emirlerine
uymak olmalıdır. Çünkü kullarına pek merhametli olan Rabbimiz denemeye
uğrattığı biz kullarına yalnızca faydalı olanları emretmiştir. Namazdan
zekâta, adâletten affa, danışmadan dayanışmaya, akrabaya yardımdan temel
sözleşmelere bağlılığa...
kadar
haklara saygıya, doğru sözlülükten
Kur’ânî ve Nebevî emirleri incelediğimizde bu hakikati kavrayabiliriz.
Buradan hareketle İslâmî çizgide yaşayanları faydalıları (kendileri
aracılığıyla hayırlara ulaşılanlar) olarak değerlendirebiliriz.
Tek tek kişiler için faydalı olarak değerlendirilebilir
olmakla
beraber, hakîkatte insanların geneli için zararlı olan faydalı görünümlü
bazı işler vardır ki o tür faydalıları İslâm Dini, yasakları kapsamına
almıştır.

Faiz, rüşvet ve karaborsacılık kazançlarıyla, siyasî entrikalarla
bu gibi geçici
edinilmiş sosyal mevkilerle misallendirebileceğimiz
faydalardan şiddetle kaçınmalıyız. Bu arada bütün İslâmî yasakların -az
da olsa faydalı görünümlü- zararlılar olduğunu da bilmeliyiz. İçki ve
kumarla ilgili Bakara Sûresi’nin 219. âyeti bu gerçeği şöylece duyurur:

“Sana sarhoşluk veren şeyler ve şans oyunları hakkında sorarlar. De ki
onların her ikisinde de hem büyük bir kötülük hem de insanlar için bazı
yararlar vardır; ancak yol açtıkları kötülük, sağladıkları yarardan daha
büyüktür...”

Kur’ân ve Sünnet’in doğrudan emretmediği
yanı sıra insanın yaradılış düzeninin eğilim
onayladığı ve oluşturduğu daha nice faydalar
bu faydaların izini sürmeli ve gücümüz
çalışmalıyız.

ve yasaklamadığı “faydalar”
gösterdiği, aklın ve bilimin
vardır ki, mü’minler olarak
ölçüsünde onları sağlamaya

Yeryüzündeki bütün maddelerin insan için yaratılması, güneş-ay ve
yıldızlar
gibi
semâvî
(göksel)
varlıkların
onun
tarafından
yararlanılabilir kılınması nedeniyle bu tür faydalar giderek artmaktadır,
bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu daha da artacaktır.2

Faydalı iş Cennet’e götürücüdür

Kur’ân-ı Kerîm, faydalı işleri salih ameller olarak nitelemekte ve
sahipleri için kalplerde sevgi yaratılacağını ve onların korkulardan ve
hüzünlerden korunularak Cennet’lere erdirileceğini bildirmektedir.3
Buradan hareketle Allah’a inanan bir rûh, O’nun rızasını kazanmak
isteyen bir kalble insanların yararlanacağı faydalı işleri planlayıp
siyasîleri,
bürokratları,
araştırmacıları,
ziraî
ve
organize eden
teknolojik üretimde bulunanları, ihtiyaç duyulan maddeleri tüketiciye
pazarlayanları, ilmî, dinî ve edebî kitaplar yazanları, İslâmî imanla
yüklü yürekleriyle, ülkemizin iç ve dış güvenliğini koruyanları ve de
benzerleri gibi malî ve ilmî güçleriyle doğrudan veya dolaylı olarak
işler
üretenleri
gıpta
edilmeye
layık
insanlar
olarak
faydalı
değerlendirebiliriz. Nitekim Sevgili Peygamberimiz bu gerçeği şöylece
örneklendirmişlerdir:
“Yalnızca şu iki kimseye imrenilir: Bunlardan biri Allah’ın kendisine
malı O’nun rızasını
gözeterek
insanların-hayvanların
verdiği
faydalanacağı şekilde harcayan kişidir. Diğeri de Allah’ın kendisine
onu
insanlara öğreten
verdiği ilimle yoğrularak, onunla amel eden ve
4
kişidir.”
Burada değinilmesi gereken bir husus da yalnızca insanların değil
hayvanların yararlanacağı işlerin-üretimlerin yapılmasının dahi insanı
yüceltip sevaplandıracağı hakikatidir. Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir insan veya
kurt-kuş yerse bu, O Müslüman için sevap kazanacağı bir hayır olur.”5
Hakîki Müslüman gerçek faydadır
Dinimizin emrettiği
onay
verdiği
ilmin
isteyerek bizler için
Bu
da
çalışmaktır.
yararlanılmasını sever.

ve yasak kapsamına almadığı faydalarla, akıl ve
faydalara
yönelmek,
Allah’ın
yararlanılmasını
yarattığı nimetlerden büyük ölçüde faydalanmaya
Allah’ı
razı
eder,
çünkü
O,
nimetlerinden

Faydalara-faydalılara
yönelmek,
İslâm
Dini’nin
yöntem
olarak
kabullendiği ve amaç olarak gösterdiği “kolaylaştırma” ilkesine de
hayatiyet kazandırmaktır. Kolaylaştırma ise Cennete götürücü ameldir.

Faydalara yönelmenin bir diğer önemli yararı da insanlar ve de Allah
katında yücelmektir. Çünkü Peygamberimiz insanların en hayırlısını şöyle
açıklamaktadır:
“Mü’min kaynaşır ve kaynaşılır insandır, kaynaşmayan ve kaynaşılmayan
insanda hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı da insanlara en çok yarar
sağlayandır.”6
Bu arada İslâm Hukûku’nun Kur’ân ve Sünnet yanı sıra ikinci derecedeki
kaynaklarından birinin Maslahat (fayda) olduğunu da açıklamak isterim.

Sevgili Peygamberimiz “İyi-güzel ve doğru olan, ferde ve topluma
yönelik
bulunan
hiçbir
sözü,
davranışı
ve
işi
küçümsemeyiniz.”
7
Bu sebeple temizlik işçisinden devlet başkanına kadar
buyurmaktadır.
istisnasız her birimiz faydaları üretmeye, faydalı olabilecek insanları
yetiştirmeye çalışmalıyız. Çünkü Müslüman Peygamberinin yönlendirmeye
çalıştığı gibi bizatihi “fayda” olmalıdır. Salât ve Selâm üzerine olsun
o, şöyle buyurmaktadır:

”Mü’min baştan ayağa menfaat (fayda)dır. Onunla yürürsen faydalanırsın.
Ona danışsan yararlanırsın. Onunla ortaklık kursan kazançlı çıkarsın.
Onun her bir işi menfaattir.”8

Yüce Rabbimden bizleri
faydalar ve faydalılara
manasıyla bitiriyorum:

zararlar ve zararlılardan korumasını ve de
yöneltmesini
diliyor, hutbemizi
bir âyet

“İman edenler ve faydalı işler yapanlara gelince, Biz onların (önceki)
kötülüklerini mutlaka sileriz ve onların yaptıkları iyilikleri mutlaka
ödüllendiririz.”9

Özür Beyan Edip Af Dilemek

Yüce Allah denemeye uğratacağı biz insanları doğrulara olduğu gibi
hatalara da eğilimli yaratmıştır.Bu sebeple insanlar bilgisizlik ve
yanılgı yoluyla hata işleyebilecekleri gibi bilerek de hata edebilirler.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:

“Bütün insanlar hata edicidirler. Ancak hata edicilerin en hayırlısı
tövbe edicilerdir.”1
Rabbimiz, doğrudan kendisine karşı işlediğimiz günahlarımızı güzel
amellerimiz ve tövbelerimiz aracılığıyla bağışlamaktadır.2 İnsanlara
karşı
işlediğimiz
hataları
ise
affetmemekte,
aramızda
uzlaşmamızı
3
emretmektedir.
Bu sebeple insanlara karşı kasıtlı veya kasıtsız olarak işlediğimiz
özür beyan
edip af dilemekle yükümlüyüz.
Gerçi
hatalardan ötürü
açıklamasına
göre
unutarak
yapılanlarla
zor
Peygamberimizin
kullandırılarak yaptırılanlar gibi kasıtsız olarak yapılan hataların
manevi sorumluluğu da düşürülmüştür. Ancak ilişkilerimizin sağlıklı
olarak sürdürülebilmesi için özür beyan edip af dileme görevimiz,
kasıtsız olarak yapılan hataları da içine almalıdır. Zira kalblere nüfüz
edilemeyeceği için hataların kasıtlı mı kasıtsız mı yapıldığı muhataplar
tarafından bilinemez.
Hiç şüphesiz öncelikli olarak yapılması gereken özrü beyan edilip af
dilenecek hataların yapılmamasıdır.
Bunun için insanlarla ilişkiye gireceğimiz konularda dinimizin koyduğu
kuralları öğrenmeli, yapamayacağımız işleri üstlenmemeliyiz. Öfkeye ve
münakaşalara sebebiyet verecek ortamlardan kaçınmalıyız. Bir de sık sık
istişarelerde bulunmalı, verilen zarara da zararla karşılık vermemeliyiz.
Çünkü
Yüce
Mevlâmız
“Bilmediğin
şeyin
ardına
düşme...”4
buyurmaktadır.Peygamberimiz de öfkelendirecek ilişkilerden kaçınmamızı ve

verilen zarara zararla karşılık vermememizi öğütlemektedir.5 Haklı olduğu
halde müslüman kardeşleriyle yıkıcı münakaşalara girmekten sakınacakları
da Cennet’le müjdeleyebileceğini bildirmektedir.6
Alınacak bu önleyici tedbirler rağmen hatalar yapılabilir, sınırlar
aşılabilir, haklara tecavüz edilebilir. Ama hatalarda israr edilmemeli,
özür beyan edilip af dilenmelidir.

Özür beyan edip af dilemede yöntemler

1-

Sözlü veya yazılı olarak
özür dilemenin yeterli olacağı geçici
nitelikli hatalarda, sözlü veya yazılı olarak özür dilenmelidir.
Kur’ân ifadesiyle “Güzel bir söz, ardından başa kakılacak bir
sadakadan daha hayırlıdır.”7 Tatlı bir çift söz de hayırdır. Üstelik
özür dileme, özür dilenen insanı mutlu edeceği için de günahları
bağışlatıcıdır.8

2-

Sözlü veya yazılı özür dilemenin yeterli olamayacağı durumlarda
yapılan hatanın ardından o hatayı giderecek bir iş yapılmalıdır.
Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:

“Nerede olursan ol, Allah’a karşı kulluk bilinci içinde ol. Hatanın
ardından hemen doğru bir iş yap ki onu gidersin. İnsanlara karşı da
ahlâkını güzelleştir.”9
Yapılan hata haksızca alınmış bir kararsa, ardından özrü beyan edilip
af dilenecek işlem yeni ve âdil bir karar olmalıdır. Hata topluluk
içinde yapılmışsa beyan edilecek özür de aleni yapılmalıdır.
3-

Yapılan hatalar ve hak tecavüzleri büyük çaplı ise ve kendi
yapacağımız
atılımlar/ödemeler
yeterli
takdirlerimizle
görülmüyor,ihtilafı gidermiyor, bir diğer ifadeyle hak helâllığını
mağduriyet
süresini
uzatmamak
için
süratle
sağlamıyorsa,
kişilere
gidilmeli,verilecek
kararlar,
itiraz
hakemlere/bilir
edilmeksizin süratle uygulanmalıdır. Ancak haksız olduğumuz halde,
belgelendirememesi sebebiyle
lehimize
karşı tarafın iddialarını
verilecek mahkeme ve de bilirkişi kararlarının bize Cehennem’den bir
yer hazırlayacağı bilinmelidir.

Özür beyan etme... Ciddî iştir

Özür dileme ve hataların ardından onları giderici işler yaparak dolaylı
olarak af dileme,uyulması gerekli basit ahlâkî kurallar değildir. Bunlar
İslâmî onurumuz ve Âhiret hayatımızla çok yakından alakalı görevlerdir.
için
özür dileyip
hak helâllığı
almadığımız
Zira önemsemediğimiz
birikimleri,
sevaplarımızı
gidererek
Cehennem azabına
hatalarımızın
sebep
olabilir.
Bu
gerçeği
Sevgili
Peygamberimiz
bir
uğramamıza
hadisleriyle şöyle açıklıyor:
“ Bana inananlardan gerçekten iflas etmiş olan o kişidir ki Kıyâmet
Günü’nde namaz, oruç, zekât(gibi hayırlı amellerle) gelir. (Gelir ama)
şuna sövmüş, şuna iftira etmiş, şunun malını yemiş, şunun kanını dökmüş,
şunu dövmüştür. Hayırlı amellerinden bir kısmı şuna bir kısmı da buna
verilir. Eğer üzerindeki insan hakları ödenmeden önce iyi amelleri
tükenirse, bu defa alacaklı kulların günahlarından bir kısmı alınır da
onun üzerine yükletilir. Sonra da kendisi Cehennem’e atılır.”10
Böylesine büyük, ebedî bir yıkıma uğranılmaması içindir ki Sevgili
Peygamberimiz ölümü arefesindeki hitabelerini dahi bu konuya ayırmıştır.
Amcası oğlu Fazl şöyle anlatıyor:

Allah’ın Resûlü insanların çağırılmasını emir buyurdu. Toplandıklarında
ise Allah’a hamd ve sena ederek şöylece konuşmaya başladı:
“Ey İnsanlar! Aranızdan ayrılma vaktim iyice yaklaştı.Kimin sırtına
vurduysam işte sırtımı sunuyorum, gelsin vursun.. Kimin malını aldıysam,
arzediyorum,
gelsin
hakkını alsın.
Kimin şahsiyetine
işte malımı
dokunduysam (çekinmesin,) yaptığımın benzeri ile mukabelede bulunsun.
“hakkımı
istersem Allahın
Peygamberinin
kinine
maruz
Hiçbir kişi
kalırım,” demesin. Çok İyi bilmenizi isterim ki kin gütme ahlâkım yoktur.
Sizlerden en çok sevdiklerimin benden hakkını alanlar veya helâl edenler
olduğunu da bilmenizi isterim, (hakkınızı alın veya helâl edin ki) ben de
derin bir iç huzuru ile Allah’a kavuşayım.”
Allah’ın Resûlü öğütlerini şöylece tamamladı:
“Kimin yanında bir emanet/ödenmesi gereken bir hak varsa ödesin. Dikkat
edin! Dünyada
kınanır/aşağılanır
olmak
Âhirette
zillete ve azaba
11
uğramaktan daha hafiftir.”
Hata edebiliriz ama...
İnsanız,hata edebiliriz. Hataları hep başkalarında görenlerin kendileri
hatada ve helâktedir. Özellikle kasıtlı hatalarımızdan ötürü özür beyan
edip af dilemek; helâllık almak müslüman olmanın gereğidir, tevazudur,
büyüklüktür, erdemdir ve âhiret azabından kurtaracak akıllılıktır. Zira
Âhiret Hayatı’nda mazeret kabul edilmeyecektir. Rum sûresinin 57.âyetinde
şöyle buyrulmaktadır:
“Kıyâmet Günü’nde haksızlık yapanlara ne mazeretlerinin
olacak,ne de kendilerini düzeltmelerine izin verilecektir.”

bir

faydası

Bunun gibi; beyan edilen özrü kabul edip affedici olmak da yüceliktir,
büyük bir âhiret yatrımıdır.
Hutbemizi bu gerçeği açıklayan âyet meâlleriyle bitiriyorum:
“Rabbinizin affına mazhar olmak ve Müttekîler için hazırlanmış gökler
ile yer kadar geniş bir Cennet’e ulaşmak için birbirinizle yarışın.
yolunda
Müttekiler hem bolluk ve hem de darlık zamanında Allah
öfkelerini
kontrol
altında
tutanlar
ve
insanları
harcayanlar,
affedenlerdir. Çünkü Allah İyilik yapanları sever.”12

Teşekkür Etmek

Bütün nimetler, tüm varlıkların yaratıcısı olan Allah’tandır. İnsan,
Allah’ın verdiği ve insanların aracılık ettiği nimetler karşısında
şükredici/teşekkür edici olmaya da nankörlük etmeye de eğilimli bir
varlıktır.

Yaratılış düzeni
ve İslâmî çizgi Allah’a şükredici,insanlara
teşekkür edici olmayı gerektirir. Şükür ve teşekkür nimetlerin ve
aracılıkların artmasına sebep olur.

da
de

Nimetler Allah’tan bilinmez insanların aracılığı değerlendirilmezse
nankörlük karakter haline gelebilir. Nankör ise Allah’ın sevmediğini
açıkladığı varlıktır. O’nun sevgisinden yoksunluk ise uğranılabilecek en
büyük felâkettir.
Bu sebeple, Allah’a şükredici kul olma yanı sıra dinimizin bizlere
yüklediği ahlâkî görevlerden
biri de insanlara teşekkür
etmektir.
İnsanlara teşekkür Allahı’n buyruğudur. Çünkü Şanı Yüce olan Allah’ımız

Rahman sûresinde “İyiliğin karşılığı iyilikden başka ne olabilir?”1
buyurmaktadır.
Lukman
sûresinde
ise
kendisine
şükredilmesini
emir
buyurduğu gibi ana-babanın şahsında insanlara teşekkür edilmesini de
emretmektedir.2
Allah’a şükür, insanlara teşekkür edilir

Para, mal, mevki, iş, siyasî konum vs. bütün nimetler Allah’tandır.
İnsan sahip olduğu nimetlerden ötürü Rabbine şükür, nimetlere aracılık
yapan insanlara da teşekkür etmelidir. Allah’ın Resûlünün bir hadislerine
göre insanlara teşekkür önceliklidir. Zira O, şöyle buyurmaktadır:
“İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da teşekkür etmez.”3
Nasıl teşekkür edilebilir?

Sözlü olarak teşekkür edilebildiği gibi yapılan iyiliğe aynısı veya
daha güzeli ile mukabele edilerek de teşekkür edilebilir. Bu ikinci yol
uygulanamadığı takdirde iyilik sahibine duâ edilir. Çünkü duâ da bir
teşekkürdür.
a- “Teşekkür ederim” şeklinde bir ifade kullanılarak veya “Allah razı
teşekkürde
bulunulabilir. Peygamberimiz
şöyle
olsun”denilerek sözlü
buyurur:
“Kişi, iyilik yapan kişiye–Allah seni mükâfatlandırsın.-derse teşekkür
etme görevini yerine getirmiş olur.”4

Bu tür teşekkür “buyrunuz” denilerek öncelik verilmesi, adres tarif
edilmesi, para bozdurulması, hal-hatır sorulması ve hakkımız olan bir
hizmetin gereğince yapılması gibi daha çok hayatın rutin akışı içinde
karşılaşılan geçici güzel sözler ve davranışlar karşısında yapılabilecek
olan teşekkürdür. Sevgili Peygamberimiz “Güler yüz göstermek şeklinde de
olsa Dinin ve aklın güzel bulduğu hiç şeyi küçümseme.” buyurdukları için
en küçük güzellikler karşısında bile teşekkür edilmelidir.
b- Teşekkür etmenin bir diğer yolu da yapılan iyiliğe benzeri ile
karşılık vermektir. Fiilî teşekkür olarak vasıflandırabileceğimiz bu
yöntemi kullanmamızı Peygamberimiz öğütlemektedir. O, bir hadislerinde
şöyle buyurur:
“Kendisine bedenî, malî,
şekilde karşılık versin.”5

ilmî

vs.

şekilde

iyilik

yapılan kişi

aynı

Maddî değeri olan bir hediye verildiğimizde, ziyaret
edildiğimizde,
tarafımıza tebrik kartları gönderildiğinde, lehimize bir fedakârlık
yapıldığında vs. yapılanın aynısıyla karşılık verilmeye çalışılmalıdır.
güzel ve daha değerli olanla
Ancak amacımız yapılana daha iyi daha
karşılık vermek olmalıdır.
Rabbimizin Kur’ân-ı Kerim’de kötülüklere en güzel yolla karşılık
vermemizi emrettiği düşünülürse iyilikleri, güzellikleri daha gelişmiş
ve
güzlliklerle
karşılamamız
gerektiğini
anlayabiliriz.
iyilikler
Fussılet sûresinin 34. âyetinde şöyle buyrulmaktadır:

“(Madem ki) iyilik, güzellik ve doğrulukla kötülük, çirkinlik ve
eğrilik bir değil, sen kötülüğü, çirkinliği ve eğriliği en güzel söz
davranış ve iş ne ise onunla karşılayıp sav; bak o zaman seninle arasında
düşmanlık olan kişi (eski bir) dostun, gerçek bir arkadaşınmış gibi
davranır.”
Kur’ân ve Sünnet bize kötülüklere aynı şekilde kötülüklerle mukabele
etmek hakkını vermektedir, ama bu hakkımızı kullanmamızı değil anlamını
sunduğumuz âyetten anlaşılacağı gibi kötülüklere en güzel eylemler ve
yöntemler ne ise onlarla karşılık vermemizi öğütlemektedir.

c- Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere fiili teşekkürde bulunmaya
güç yetirilemezse duâ edilerek teşekkür edilmelidir. Çünkü Peygamberimiz
“Karşılık verecek gücü veya malı bulamayan kişi iyilik sahibine duâda
bulunsun”6
buyurmuşlardır.Duâ
getirilmiş olur.

etmekle

Teşekkür

görevi

de

yerine

Duâcı olmak bizi, ayrıca iyilik sahiplerinin alacakları sevaplara da
erdirir.
• Sahâbi Hz. Enes (r.a)şöyle anlatıyor:

Medineli ilk müminleri oluşturan Ensarın gösterdiği büyük ilgi ve malî
şükran hisleriyle dolan
muhacir müminler,
fedakârlıklar karşısında
(Ensarın bu iyilikleriyle sağladığı sevaplara da imrendiler de) şöyle
dediler:
Ya Resûlellah! Ensar bütün sevapları alıp götürdü.

Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
Hayır,
(hayır)
siz
iyiliklerinden
ötürü
onlara
duâ ederek
teşekkürlerinizi sunduğunuz sürece siz de onların alacağı sevapları
alacaksınız.7
Teşekkür akıl-İslâm birlikteliğinin gereğidir

Allah’ın en güzel kıvamda yarattığı insanın tabii eğilimleri ve akıl
yoluyla ürettiği bütün felsefi disiplinler insanlar arası ilişkilerde
sözlü ve fiili teşekkürün gerekliliğini onaylar ve öğütler. Ama İslâm
öğütlemekle
kalmıyor,bu
görevimizi
ebedî
hayatımızla
yalnız
irtibatlandırarak Cennetlerle armağanlandırıyor.

Cuma Mesajımızı,
Yüce
Rabbimden
bizleri kendisine şükredici
insanlara teşekkür edici kullarından kılması duâsıyla bitiriyorum.

ve

Her Günümüzü Analar-Babalar Günü Bilmeliyiz

İnsan hayatını düzenleyen gelişmiş yasalarını Hz. Muhammed’in Kur’ân’la
duyurduğu İslâm dini, bütün peygamberlerin ortak tebliğidir.

İslâm Dini, imanlılarına bağlılığı emreder. Tahrif edilmiş semavi
kaynaklı inanç sistemlerine, seküler hayat düzenlerine ve de bağlılarına
benzemeyi yasaklar. Ancak, Allah’ın koyduğu tabiat kanunlarını tespit ve
kullanımdaki yöntem benzerlikleriyle İslâm’ın hak olarak bildirdiği ve
istediği
kurallara
uymadaki
benzerlik,
yasak
kapsamı
yaşanmasını
dışındadır.

Yahudilere-Hıristiyanlara ve Allah’a ortak koşanlara benzenilmemesi
konusunda ileri derece hassasiyet gösterdiği için bazı sahabiler Allah’ın
Resûlü Hz. Muhammed’e sordular:

-Ya Resûlallah! Yahudiler ay halindeki eşleriyle ilişkiye girmiyorlar,
biz girerek onlara benzemekten korunalım mı?

Sahabilerin bu soruları, ay halindeki ilişkiyi yasaklayan Bakara
Sûresi’nin 222. âyetinin indirilişine
sebep olmuş ve böylece hak

görevlerde benzerlik yasak kapsamı dışında bırakılmıştır.1

Benzeşme ile ilgili değinilen ilâhî ölçüden hareketle “Anneler Günü”,
“Babalar Günü”nü ve benzerlerini şöylece değerlendirebiliriz:

Ülkemizde kutlanmakta ve giderek yaygınlaşmakta olan anneler-babalar
günleri, Hıristiyanlar, Museviler ve ateistler tarafından kabul görmekte
ise de, onlara özgü ayırıcı nişan değildir. Üstelik ana-babaya ihsan
temel İslâmî görevlerimizdendir.

Bu sebeple analar-babalar günlerini hediyelerle kutlamak -Allah biliryasaklı benzeşmeler arasında görülemez. Böyle olmakla beraber, analarbabalara farklı günlerde hediyeler vererek kutlamada bulunmak daha
Zira, Hz.
Musa
ve bağlılarının,
Firavun’un
zulmünden
hayırlıdır.
kurtulmalarını Allah’a şükranla tesid için Muharrem’in onuncu günü oruç
tutan Yahudilere aykırılık için Hz. Peygamber de aynı yöntemi kullanarak,
dokuz ile onuncu günü oruç tutulmasını öğütlemiştir.2
“Anneler ve babalar” günleri de kutlanabilir
İslâm’da her gün anneler ve babalar günü olmakla beraber, dünyada ve
ülkemizde kabul gören bu özel sevgi ve saygı günlerini de kutlayabiliriz.

Ana-babaya ihsan; sevgi, saygı, ilgi ve yardım, güzelliğini yaratılış
özelliklerimizle de kavrayabildiğimiz ibadet nitelikli, ebedî saadete
erdirici bir ameldir.
Kur’ân’ımızın
değişik
Örneğin;
tutulmuşuzdur.
buyurulmaktadır:

sûrelerinde
bu
güzel
amelle
yükümlü
İsra
Sûresi’nin
23-25.
âyetlerinde
şöyle

“Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine ibadet etmenizi ve anababaya ihsan edici olmanızı buyurmuştur. Eğer onlardan biri ya da her
ikisi senin yanında kocarsa onlara sakın ‘Öf’ deme, onları azarlama,
onlara saygılı, yüceltici sözler söyle ve onlara alçakgönüllüce duâ et:
Ey
Rabbim!
Onların
beni
küçükken
sevgi
büyüttükleri gibi, Sen de onlara merhamet eyle.”

ve

şefkatle

besleyip

Emrolunduğumuz “İhsan”ın kapsamı

Görüldüğü gibi, Kur’ân ifadesiyle ana-babaya ihsan ile emrolunuyoruz.
İhsan, “Allah’a, O’nu görür gibi ibadet etmek” anlamına geldiği gibi,
vericiliği içeren güzel işler yapmak anlamına da gelmektedir.

Sunulan
anlamlar
örgüsünü
Kur’ân
ve
Sünnet
ölçüleri
içinde
örneklendirerek, ihsanı sevgi, saygı, itâat, fiili hizmet, kırıcılıktan
korunmak, gönül alıcı söz, nafaka yardımı, duâ ve ana-babayı mirastan
yararlandırıcı vasiyet olarak değerlendirmeli ve de hayata geçirmeliyiz.
Çünkü ana-babaya ihsan günahlarımızı örtecek, bizi cihad yapma düzeyinde
bir ameldir.
mükafatlandıracak, esir salıverme sevablarına erdirecek
Şimdi bu tesbitlerimizi Kur’ân’ın ve de Peygamberimiz’in açıklamalarıyla
temellendirelim.
a- Yüce Rabbimiz, Ankebut Sûresi’nin 7. âyetinde, “İman eden ve güzel
ameller yapanların günahlarını örteriz.” buyurduktan sonra, “Biz insana
ana-babasına ihsankâr olmasını emrettik.” buyurarak, günahları örtecek
güzel amelleri ana-babaya ihsan ile örneklendirmektedir.
b- Allah’ın lütfu olan haklar ve özgürlükleri savunarak, İslâm’la
insanlar arasındaki baskıcı engelleri kaldırarak cihad etmek ve böylece
ilâhî rızaya ermek istediğini söyleyen kişiye, Peygamberimiz şöyle
buyurmuştur:
“Ana-babanın
cihad et.”3

nafakasını

temin

ederek,

onların

hizmetinde

bulunarak

Peygamberimiz; müjdeleyici bir hadislerinde de şöyle buyurmuşlardır:
“Bir baba, çocuğuna baktığı zaman huzur bulur, sevinç duyarsa çocuk bir
esiri salıvermenin sevabını alır.”4
Allah’ın Resûlü’nün
dilinden özetleyici
kişinin Cenneti veya Cehennemidir.”5

özü

verirsek,

“Ana-baba,

Onlara ihsan cennete, isyan ise cehenneme götürür.
Ana-babaya ihsan, onların ölümleriyle de bitmeyecek bir görevdir. Zira
Peygamberimiz,
ölümlerinden
sonra
onlara
karşı
devam
edecek

görevlerimizi, “Onlar için af dilemek, âhiret mutlulukları için duâcı
olmak, vasiyetlerini yerine getirmek, akraba ve dostlarına sevgi ve saygı
göstermek” olarak açıklamıştır.6
İman yoksunu ve günahkâr olmaları bile görevlerimizi düşürmez

Ana-babaya ihsan öylesine bir görevdir ki, onların İslâm dışı bir dinin
bağlısı olmaları ve çocuklarına karşı görevlerini yapmamış olmaları bile
bu görevi düşürmez.
Evet,
onların
çocuklarını
kendi
cinslerinin
özellikleri
içinde
yetiştirmek, çocuklarını İslâm’ın iman esasları, emirleri ve yasakları
çizgisinde büyütmek, doğrudan ilişkiye girip bilgilendirerek, örnek
olarak ve takip ederek terbiye etmek, onları hiçbir şekilde terk etmemek
gibi ana-baba görevleri vardır. Ama görevlerini yapmamaları özellikle
rahmet
nazarıyla
bakmayacağı
bahtsızlar
arasına
babaları Allah’ın
düşürürse de, çocukların ihsan görevini düşürmez. Zira onların yalnızca
Allah’a ortak koşma çağrılarına icabet edilmez. Rabbimiz şöyle buyurur:

“Anan-baban, bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman; (yaratıklara
hilafına
seküler hayatın kurallarını
ilahlık yakıştırman,yasalarım
meşrulaştırman) için zorlarlarsa onlara uyma. (O durumda bile) Onlara bu
dünyada iyilikle davran ve Bana yönelenin yolunu tut. Sonra dönüp Bana
Ben
de
size
yaptıklarınızı
(gerçek
şekliyle)
size
döneceksiniz.
göstereceğim.”7
Altıda birer mîras payları için de vasiyet etmeliyiz

Bizleri, analarımızı-babalarımızı
aracı
kılarak yaratan
Rabbimiz,
onlara ihsanı bizlere emretmektedir. Onları üzmemeli-kırmamalı, tüm
güzellikleri onlara karşı sergilemeliyiz. Onların ihtiyaçları ölçüsünde
mallarımızda hak sahibi olduğunu bilmeliyiz. Allah onlara mirasımızdan
altıda birer pay vermiş, onlar için dinin ve aklın ölçülerine göre
vasiyette bulunmamızı da emretmiştir.8
Ana-babalarına ihsankâr davrananlar, kendi çocuklarını itâatkâr evlad
olarak hazırlamış, Cennetlere de yol açmış olurlar.
Hutbemizi bedduâyı içeren bir hadisle bitiriyorum:

“Yaşlılıkları döneminde ana-babasından
birine
yetişip de (onlara
gerekli) ilgi, sevgi ve yardımı göstermediği için Cennet’e giremeyen
kimse sürüm sürüm sürünsün.”9

,

Müslüman olmak İnce Rûhlu Olmaktır

Hakk’a ve halka yönelik hayat düsturlarını ihtiva eden İslâm Dini’nin
halka dönük esaslarının özü, güzel ahlâktır.
Güzel ahlâkın mü’mine yüklediği ana görev de ince rûhlu olmaktır.
İnce rûhlu olmak nedir?

- Yaratandan ötürü yaratılana saygı duymak mıdır?
- Acımak mıdır?

- Muhatabı mahcubiyetten kurtarmak mıdır?
- İstemeden vermek midir?

- Güleç bir yüzle ve tatlı bir çift sözle gönül almaya çalışmak mıdır?
- Hediyeleşmek midir?

- Açığa vurulma şekline
değerlendirmek midir?

bakmaksızın

insanları

iç

duygularına

göre

- Düşmanların tecavüz eylemlerine karşı ahlâkîliği elden bırakmaksızın
gerekeni yapmak mıdır?
- Vermeyene vermek, gelmeyene gitmek, intikama muktedirken bağışlamak
mıdır?
Evet, nedir ince rûhluluk?

Hiç şüphesiz ince rûhluluk bunlardan yalnız biri değildir. Bunların ve
benzerlerinin bütünüdür. Bu bütünün oluşturduğu rûhi yüceliktir.
İnce rûhluluk Allah’a (C.C.) imanın, bütün sözlerimiz, davranışlarımız
ve işlerimizden ötürü O’nun huzurunda muhakeme olunarak mükâfat veya ceza
göreceğimize inancın gereğidir.

İnce rûhluluk,
Peygamberimiz
Hz.
fiillerine bağlılığın tabiî sonucudur.

Muhammed

(S.A.)’in

sözleri

ve

Allah’ın Rasulû Hz. Muhammed (S.A.) pek çok hadisleriyle ince rûhluluğa
yöneltmiştir. Ancak o yöneltmekle yetinmemiştir. Yaşayarak örnekler
vermiştir.
Çünkü, o, Yaradanımızın açıklamasına göre “Büyük bir ahlâk çizgisi”
üzerinde yaşamıştır.1
Onun mübarek hayatından ince rûhluluğu yansıtan
tablolaştırarak gönül duvarlarımıza asmaya çalışacağız.

fiilî

örnekleri

• Sağında genç bir delikanlı, solunda yaşlı sahabîler bulunduğu bir
sırada Allah’ın Rasûlü’ne meşrubat ikram olundu.

Hz. Peygamber içti. (Kendisine sunulandan huzurunda bulunanlara ikram
etmek itiyatında olan Hz. Peygamber, sağındaki gencin gönlünü alarak,
ikrama solundaki yaşlılardan başlamayı arzu buyurunca) genç delikanlıya
(dönerek):
- (Senden önce) Bu yaşlı (amcalarına) ikram etmeme müsaade eder misin?
buyurdu.
(Bu irfanlı) genç şöyle deyiverdi:

- Hayır (Ya Rasûlüllah!) Allah’a yemin ederim ki, tarafınızdan
(sunulacak) hissem için hiç bir kimseyi (nefsime) tercih
edemem. (Bu
cevabı vermesinden ötürü) Allah’ın Rasûlü bu genci eli ile (tutup
muhabbetle) sarstı.2

Huzurunda
saygı
ile
duran
bir
genç
sahâbiden
müsâade
istemek
hassasiyeti... İşte budur ince rûhluluk. O’na inanmak ve O’nu izlemek
elbet ince rûhlu olmayı gerektirir.
• Mekke’nin Fethi günüydü. Hz. Ebu Bekir henüz Müslüman olmamış babası
Ebu Kuhafe’yi kucaklayarak huzur-ı peygamberiye götürdü.
Saçı-sakalı bembeyaz olmuş bu pir-i fâniyi huzurunda görünce rikkate
gelen Allah’ın Resûlu şöyle buyurdu:
- Ya Eba
giderdik.3

Bekir!

İhtiyara

zahmet

vermeseydin,

biz

onun

ayağına

Bir sahâbinin gönlünü almak, Yaratandan ötürü bir yaşlıya, derin bir
ilgi duymak ve ayağına gitmeyi içten arzulamak... İşte ince rûhluluk
budur. Ona iman ve bağlılık elbet ince rûhlu olmayı gerektirir.
• Yahûdiler, Allah’ın Resûlüne geldiler ve (“Esselâmü Aleyke” yerine
telâffuz taktiği ile) “Essâmü Aleyke” yani, helâk olasın diyerek sözde
selâm verdiler.
Onların sözünü işiten Hz. Âişe:

- Essâmü Aleyküm, siz helak olasınız. Allah’ın lâneti de gadabı da
üzerinize olsun, diyerek kükredi. Allah’ın Resûlü Hz. Aişe’ye şöyle
buyurdu:
- Sakin ol ya Aişe! Ölçülü ol. Şiddetten ve sevimsiz sözlerden sakın.
- Ya Resûlallah, söylediklerini duymadın mı?
- Sen de benim söylediğimi duymadın mı?
“Ve Aleyküm”, söyledikleriniz sizin
bedduâlarını onlara iade ettim ya!”4
Tecavüz
korumak.

eylemlerine

karşı

bile

de

adâleti

üzerinize
gözetmek

ve

olsundiyerek
dil

zerafetini

İşte ince rûhluluk budur.

• Mü’min kadınlardan biri sevgili Peygamberimize gelerek şöyle der:

- Ya Resûlellah! (Savaşa çıktığımız zaman ben sizin için adakda
bulundum; sağ salim ve ganimet almış olarak dönerseniz) huzurunuzda def
çalmayı adadım.

Şimdi ben ne yapayım?

Allah’ın peygamberi ona şöyle buyurdu:
- Adağını yerine getir.5

Bir kadın tarafından huzurunda def çalınması gibi düzeysiz olarak
değerlendirilip geçiştirilebilecek olan bir arzuyu, sahibini mutlu etmek
için onaylamak ve uygulatmak hassasiyeti...
İşte ince rûhluluk budur.

Sözün özü odur ki, dünya ve âhiret saâdetine ermek için Allah’ın Rasûlü
Hz. Muhammed’e itâat etmekle mükellef olan mü’min, bu itâatin gereği
olarak ince rûhlu olmak mecburiyetindedir.
Hutbemizi konumuzu bütünleyen bir hadisle bitiriyorum.
Allah’ın Rasulü şöyle buyurur:
“Size Cehennemlikleri tanıtayım mı?
Her kaba, hayır yoksunu ve insanları küçümser kişi Cehennemliktir.”6

Hayvanlara Bakışımız, Görevlerimiz ve Kurban İbadeti
Yüce Mevlâ’mızın bizler için yarattığı binbir çeşit varlıklardan bir
de
hayvanlar
oluşturur.
Evcillerinden
yırtıcılarına,
bölümünü
küçücüklerinden pek azim olanlarına kadar hayvanlar şükrümüzü gerektiren
nimetlerdir. Bu sebeple onları tanımak, onlara karşı görevlerimizi bilmek
ve onlar aracılığıyla şükrümüzü yapmak konumundayız.
Hayvanları tanıyabilmek için
aldığı
bilgilerle
Rabb’inden
muhtacız.

onları yaratan Allah’ın açıklamalarına,
konuşan
Peygamberimiz’in
duyurularına

Hayvanlar bizler için yaratılmış nimetlerdir

1- Yeryüzündeki tüm diğer varlıklar gibi hayvanlar da, Allah’ın,
yararlanması
için
yarattığı
varlıklardır.
Biz
onların
bizlerin
sırtlarından, etlerinden, yün ve kıllarından, derilerinden, sütlerinden,
ve
görünüm
güzelliklerinden
yararlanırız.
Ekolojik
dengeye
ses
katkılarından, ilmî çalışmalarımız için ilham kaynaklarımız olmalarından,
aracılığıyla uğrayacağımız azap
tövbesiz günahlarımızdan ötürü onlar
türlerini kavramamıza katkılarından faydalanırız.
Hayvanların,
Rabbimiz’in
kudreti
ve
hikmetlerini
idrakimize
yaklaştırmaları gibi, bilmediğimiz daha nice hizmetleri vardır.

Kur’ân’ımızda Bakara, En’am, Nahl, Neml, Ankebut gibi hayvan isimlerini
taşıyan sûrelerle dikkatlerimizin çekildiği hayvanların, bizlere fayda
sağlama amacıyla yaratıldıkları
pek çok âyetlerle açıklanmaktadır.
Örneğin; Yasin Sûresi’nin 71-74. âyetlerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Kudretimizi kullanarak kendileri için sahip oldukları nice nice
hayvanlar yarattığımızı görmezler mi? Biz o hayvanları onların iradesine
boyun eğdirdik. Bir kısmını binek olarak kullanabiliyor, bir kısmının da
etlerini yiyorlar. Onlar için bu hayvanlarda daha birçok faydalar ve
içilecek (süt)ler var. Bütün bunlara rağmen hâlâ şükretmeyecekler mi?”
Hayvanlar bizler gibi ümmettirler
2- Bizler için yaratılan hayvanların her bir türü, bizler için ortak
vasıflar ve özellikler taşıyan birer ümmettirler. Programlı olarak
yaratılmış, hayat kanunları belirli, rızıkları Yaratıcı tarafından
üstlenilmiş birer ümmettirler. En’am Sûresi’nin 38. âyetinde şöyle
buyurulur:

“Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar,
hiç şüphesiz sizler gibi birer ümmettiler...”
Hayvanlar da Allah’ı zikredicidir
3- Her bir sınıfıyla hayvanlar, Allah’ı bilen ve O’nu yüceliklerle
tesbih
eden
zikredici varlıklardır.
Kur’ân, tek bir
vasıflayarak
istisnası olmaksızın göklerde ve yerdeki tüm canlıların Allah’ı tesbih
bildirmektedir.
Sevgili
Peygamberimiz,
tedavi
amacıyla
ettiğini
öldürülmesini,
“Onların
vakvakları
Allah’ı
tesbihtir”
kurbağaların
gerekçesiyle yasaklamıştır. Konumuzla ilgili daha genel nitelikli bir
hadislerinde ise şöyle buyurmuştur:
“Nice binilen hayvanlar vardır ki, onlar binicilerinden daha hayırlı ve
Allah’ı daha çok zikredicidirler.”
Balıkları, sürüngenleri, kuşları, korku salan canavar görünümleriyle
hayvanları, ‘Yaratanı zikreden dervişler’ olarak tanımak, ne azim bir
olgudur.

Hayvanlar duygulu varlıklardır
4- Hayvanlar, insanlar gibi aralarında konuşan, ızdırap duyan, korkunun
dehşetiyle irkilen ve de toplumculuk bilinciyle haberleşen varlıklardır.
Neml Sûresi’nde, ordusuyla birlikte Hz. Süleyman’ın gelişini haber alan
bir karıncanın diliyle bu gerçek şöyle açıklanmaktadır:
“Karıncalarla dolu bir vadiye geldiklerinde, bir karınca şöyle bağırdı:
-Ey karıncalar! Hemen yuvalarınıza girin ki, Süleyman ve ordusu farkında
olmadan sizi ezip geçmesin.”
Hayvanların
haklarının
gözetilmesini
konu
alan
hadisleriyle
onların
acı
çeken
duygulu
varlıklar
olduğuna
Peygamberimiz,
dikkatlerimizi çekmiş ve daima şöylece uyarıda bulunmuşlardır:
“Allah’ın yönetiminiz altına soktuğu
azabına uğramaktan korkmaz mısınız?”

hayvanlar

sebebiyle

Allah’ın

Zarar verildikleri için zarar verirler
5- Bizlere faydalı olmak için yaratıldıklarından, genelde yaratılış
doğrultuları bilinerek korunulmadığı, tecavüze uğrayıp hakları yenildiği
ve kendilerine koruyucu nitelikli duâlarla parola verilmediği için zarar
verirler.

Özgün duâları vardır
6- Hayvanlar kendilerine özgü duâları da olan varlıklardır. Bu gerçeği
arslan örneğiyle bize açıklayan Peygamberimiz, onların inlerinde şöyle
duâ ettiklerini bildirmektedir:
“Allah’ım! Beni iyi kullarından herhangi biri üzerine salma.”

Hayvanlara karşı görevlerimiz
Ancak vahiy yoluyla bilinebilecek özelliklerine değinerek tanımaya
çalıştığımız hayvanlara karşı görevlerimiz de vardır. Her bir sınıfı bir
amaçla yaratıldığı ve Allah’ı zikrettikleri için insanlar gibi onların da
yaşama haklarına saygı duymak, zayıflarını koruma altına almak, tabii
çevreyi kirleterek, canlılar arası dengeyi bozarak onlara zarar vermemek,
bizimle ilişkili olanlarının yiyeceklerini ve bakımlarını sağlamak,
ancak
yaratılışlarına
uygun
düşecek
hizmetlerde
kullanmak,
onları
yavrularını beslemelerine engel olacak şekilde sağmamak, deve, horoz ve
boğa örneklerinde görüldüğü gibi, onları dövüştürmemek, lanetlememek, aç
bırakarak, fazla yük taşıtarak ve döverek zulmetmemek, zaruri ihtiyaçlar
olmadıkça avlanmamak vb. hayvanlara karşı vazifelerimizdir.
Peygamberimiz’in açıklamaları doğrultusunda, hayvanlara zulmetmenin
âhiret sorgusu ve azabına uğratacağını, onlara merhametin bağışlanmaya ve
girmeye
vesile
olacağını
bilerek
vazifelerimizi
yapmak,
Cennet’e
inancımızın ve kulluğumuzun gereğidir.

Kurban kesmek de şükürdür

Değinildiği gibi; bütün türleriyle hayvanlar, insanlığa sunulmuş, şükür
gerektiren büyük bir nimettir. Bu nimetin şükrü, açıklanan görevlerimizi
yapmak, yararlandığımız yollarla muhtaçları yararlandırmak ve de kurban
kesmektir.
Hayvanlar, insanlık tarihi boyunca yararlanılan bir nimet olduğu için,
Hac Sûresi’nin 34. âyetinde açıklandığı üzere kurban, bütün ümmetler gibi
Muhammed ümmetine de meşru kılınmış pek çok sevaplı bir ibadettir.

Doğrudan ve dolaylı olarak hayvanlardan faydalandıkları için bütün
mü’minler kurban kesebilirlerse de, dini bir görev olarak kurban kesmesi
hayvanlardan
daha
çok
yararlananlar
veya
yararlanma
gerekenler,
imkânlarına sahip olanlardır. Onlar da nisab miktarı mala malik olanlar,
bir diğer ifad eyle, borçlanmaksızın rahatlıkla kurban kesebilecek
mü’minlerdir.
Burada önemli bulduğumuz bir hususa daha işaret etmek istiyoruz.

Allah’ın yarattığı canlılar olan hayvanların, ancak O’nun izni ve emri
ile öldürülebileceği bilgi ve bilincinden yoksun insanların kendi
eğilimleri doğrultusunda hayvan canına kıymaları, hiç şüphesiz ilâhî
cezaya uğratılacak bir cinayettir. Kurban öldürmedir, ama cinayet değil,
ibadettir. Cinayeti ibadete dönüştüren sır, “... etlerini de yiyerek
yararlanmamız için yaratılan hayvanlar”dan Allah’ın belirlediklerini,
izniyle,
O’nun
adıyla
ve
O’nun
rızasını
hedefleyerek
O’nun
Peygamberimiz’in öğrettiği şekilde kesmemizdir.
Bu sebeple kurbanımızı “Bismillahi Allahû Ekber” diyerek, kulluk
duyguları içinde, şükür amacıyla kesmeliyiz. Etlerinden yemeli, dostlara
ve fakirlere de yedirmeliyiz.

Kurban, İslâm’ın Öğütlediği İbadettir

Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in açıklamasına göre, göz, kulak ve kalp
gibi organlarımız, doğrudan veya dolaylı olarak yararlandığımız ve de
yararlanabileceğimiz denizler ve hayvanlar gibi bütün nimetler bize
şükredici kullar olmamız için verilmiştir.

Küçük ve büyükbaş olarak vasıflandırdığımız deve, sığır, koyun ve keçi
gibi hayvanların Rabbimizin şükrü gerektiren nimetleri olduğu Yasin
Suresi’nin 71-4. âyetlerinde şöyle açıklanmaktadır:
“Kudretimizi kullanarak kendileri için sahip oldukları nice nice
hayvanlar yarattığımızı görmezler mi? Biz o hayvanları onların iradesine
boyun eğdirdik. Bir kısmını binek olarak kullanabiliyor, bir kısmının da
etlerini yiyorlar. Onlar için bu hayvanlarda daha birçok faydalar ve
içilecekler var. Hâlâ şükretmeyecekler mi?”

Anlaşılacağı
üzere,
yaratılan
ve
hizmetimize
sunulan
meskur
faydalanmak
Rabbimizin
isteğidir.
Bu sebeple
onların
hayvanlardan
taşımacılığından, derilerinden, sütlerinden ve özellikle de sağlığımız
için etlerinden yararlanmalıyız. Zira Rabbimiz, bu hayvanların etlerinden
yenilmesi gereğine vurgular yapmakta, “Allah’ın adı anılarak kesilmiş
hayvanların etlerinden neden yemiyorsunuz?” buyurarak, vejeteryanlık türü
eğilimleri de yermektedir.1
Allah’ın
helâl
kıldıklarından
faydalanmalı
ve
faydalandığımız
bağlamında şükür
nimetlerden ötürü de şükrümüzü yapmalıyız. Konumuz
görevimizi, hayvanların bize Allah’ın bir ihsanı olduğunu düşünüp bunu
şükran dolu sözlerle dile getirerek ve de onlardan yararlandığımız gibi
yararlandırarak yapabiliriz. Kullandığımız yünlü giysiler ve eşyadan
yediğimiz
süt
ürünleri
ve
etlerden
alıp
ikram
ederek
vererek,
yapabiliriz.
Büyük Kur’ân müfessiri Sahabi İbn-i Abbas, et aldırıp dağıttırır ve bu
etler İbn-i Abbas’ın şükrüdür, derlerdi.2

Kurban kesmek şükretmektir

Bize lütfedilen hayvanlardan ötürü şükrümüzü sunabileceğimiz bir şükür
yolu da bu hayvanlardan kurban etmektir. Yalnızca Allah’a secde ettiğimiz
ve sadece O’nun adına yemin ettiğimiz gibi, ancak ve ancak O’nun rızası
için kurban kesmek de Kur’ân’ın ve Nebevi sünnetin onayladığı ve
öğütlediği bir ibadettir.

Kur’ân-ı Kerim’in Saffat ve Bakara sûrelerinde, Hz. İbrahim ve Musa
kıssalarında kurbanın meşruyetine işaret buyrulmakta, Kevser Suresi’nde
Şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sav) kendisine özgü bir görev olarak
kurban kesmesi emrolunmaktadır. Ayrıca, Hac ve Bakara sûrelerinde hac
bir
gereği
olarak
kurban
kesilmesi
de
ibadetinin
3
mecburileştirilmektedir. Kur’ân’da Allah’ın şeairi, yani dininin saygı
gösterilmesi gereken toplumsal bir göstergesi olarak sunulan kurban
ibadetinin bütün ümmetlere yüklenilmiş bir görev olduğu da Hac Suresi’nde
şöylece duyurulmaktadır:
“Biz her ümmete, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurban
kesmeye uygun hayvanlardan kurban keserken O’nun adını zikretsinler diye
kurban kesme ibadetini meşru kıldık. Sizin ilahınız tek bir ilahtır, O’na
teslim olun. (Ey Peygamber!) Teslim olmuş o mütevazı kulları müjdele.”4
Anlamı sunulan âyet, kurbanın tüm insanlık için meşrulaştırılmış bir
şükür yolu olduğunu açıklamaktadır.

Sevgili Peygamberimiz, kurban kesmenin Kur’ânî bir şükür yolu olduğunu
pekiştirmek için, umreleri ve veda haclarında kurban kestiği gibi,
Medine’ye hicretinin ikinci yılından itibaren her yıl Kurban Bayramı
günlerinde kurban kesmiş ve kurban kesmenin pek hayırlı bir ibadet olduğu
beyanla bu ibadeti yüreklendirmiştir. Salat ve selâm üzerine olsun. O,
şöyle buyurur:
“İnsan, kurban bayramı günlerinde Allah katında kurban kesmekten daha
sevimli bir amel-ibadet yapmadı (ve de yapamaz).
Kurbanlarınız, kıyâmet gününde boynuzları, tırnakları ve kılları ile
(Allah’ın huzuruna) gelecek.
(Çok iyi biliniz ki) Kurbanlarınızın kanı yere
ibadetiniz Allah (katında varacağı) mekâna yükselir.”5

düşmeden

kurban

Allah’ın verdiği nimetlerde O’nun adını anarak ve O’nun mutlak
egemenliğine imanı yineleyerek şükredici kul olmak için meşrulaştırılmış
olsa da İslâm, kurban kesmeyi, namaz ve hac gibi farz bir görev
kılmamıştır.

Başta Hz. Ebu Bekir ve Ömer olmak üzere, sahabilerin büyük çoğunluğu ve
İslâm bilginlerinin kahir ekseriyyeti, kurban kesmeyi müekked sünnet bir
kurban kesilmesi büyük
amel olarak görmüşlerdir. Bir diğerifadeyle,
sevap sağlayan, fakat kesilmemesi günah doğurmayan bir amel olarak
değerlendirilmiştir.6
Hanefi mezhebi müctehidlerinden İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed de bu
görüştedir. Yalnızca İmam-ı Azam Ebu Hanife ve O’nun izini takip edenler,
Peygamberimizin, “Kurban kesecek gücü ve imkânı olup da kesmeyenler
namazgâhımıza yaklaşmasınlar.” anlamındaki hadisiyle delil getirerek,
zenginlik ölçüsü, nisaba malik olanlar için kurban kesmenin vacip bir
görev olduğu ictihadında bulunmuşlardır.7

Kurban Bayramı günlerinde kurban kesme yerine bedelini tasadduk etme
döneminden
beri
bazı
bilginler tarafından
ileri
görüşü sahabiler

sürülmüştür. Ancak bu görüş, kurban kesmenin Kur’ân doğrultusunda Hz.
Peygamberin uyguladığı İslâmî nişan vasıflı pekiştirilmiş bir amel olduğu
gerekçesiyle kabul buyrulmamıştır.8

Kurban Kur’ânî Bir Ameldir
İslâm bilginlerinin sorumluluk derecemizi belirlemek için müekked
kabul etmemiz
sünnettir veya vaciptir şeklindeki değerlendirmeleri
halinde bizi bağlar. Bizi asıl bağlaması gereken hakikat, kurban kesmenin
Peygamberimizin sürekli olarak yaptığı ve yapılmasını öğütlediği Kur’ânî
amel olmasıdır. Bu sebeple bütçelerini zorlamadan kurban kesebilecekler
kurban kesmelidir. Keserken kendimiz için yalnızca Allah’ın rızasını
kurbanımızın
etlerini
fakirler
için
kavurma
şölenine
hedeflemeli,
dönüştürmeliyiz. Ancak, dinimizin şiarı olan kurbanlar kesilirken, sağlık
şartlarına uymalı, kesime estetik bir boyut kazandırılmalıdır.Zira,
Peygamberimiz, Allah’ın her şeyin güzel yapılmasını emir buyurduğu
gerçeğini açıkladığı hadislerinde, bıçakların bilenerek hayvan kesiminin
yapılması
örneğini
vermişler,
kesimi
bir
hamlede
güzel
gerçekleştirenlerin hayvana acı verenlerden daha çok sevap alacaklarını
müjdelemişlerdir.9
Biz Müslümanlar değil kurban kesmek, yalnızca Allah’ın verdiği izinle
ve O’nun adına kesilebilecekleri inancı ve eylemiyle kesilecek bütün
hayvanları da kurbanlaştırmakla yükümlüyüz.
Hutbemizi bir hadisle bitiriyorum:
“Ey mü’minler!
Kurbanlıklarınızı araştırınız; sağlıklı olanlarını seçiniz. Zira onlar
geçmek zorunda olduğunuz âhiret köprüsü üzerindeki bineklerinizdir.”10

“Elest Bezmi” Devam Ediyor

Hz. Adem’den yaşadığımız ana kadar yüz hatları farklı, parmak izleri
ayrı, rûhsal özellikleri muhtelif milyarlarca insan yaratıldı. Kıyâmet
Günü’ne kadar da yaratılacak. Yaratılanların farklılığını müşahedemiz ve
da
birbirinden
farklı
olacağına
inancımız
yaratılacakların
belgelemektedir ki insanlar Yüce Yaratıcımız tarafından, katında belirli
olan bir program içinde halkedilmektedir.
Yaratılan
ve yaratılacak
olan
insanların
bütününün
Peygamberler
aracılığıyla Allahâ ibadetle mükellef kılınması da göstermektedir ki
insanların tümü Yaratana inanmaya ve O’nun insan için koyduğu İslâm
Dini’ni inanç ve yaşam düzeni edinmeye yaratılıştan kabiliyetlidir. Bu
şöylece
gerçek özel bağlamında A’raf süresinin 172-3. âyetlerinde
açıklanmaktadır:
“ Hani Rabbin Âdem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini çıkararak
onları nefislerine şahit tutmuş ve –Ben sizin Rabbiniz değil miyim?demiş, onlar da- -evet şehâdet ettik – demişlerdi. Bu da onların Kıyâmet
Günü –bizim bu tanıklıktan haberimiz yoktur, - yahut – bizden önce
analarımız, babalarımız Allah’a ortak katmışlar, biz ise onlardan sonra
gelmiş zürriyetiz, (onların izinden gittik,) o halde bizi batıl işleyen
ve haksızlık edenler uğruna helâk mi edeceksin?- dememeleri içindir.”
İslâm
bilginlerinin
bu
âyetler
ve
birleştirilebilecek yorumları şöyledir:

ilgili

hadisler

üzerindeki

Şanı Yüce olan Allah, yaratacağı bütün insanları Âdem oğullarının
bellerinden çıkarmış, bilemediğimiz bir âlemde, algılayamadığımız bir
yöntemle onları kendilerine verdiği akıl ve irade ile birbirlerine /öz
canlarına tanık tutarak, -Ben sizin Rabbiniz değil miyim? – diye sormuş,
onlar da hal veya söz diliyle –Evet Sen bizim Rabbimizsin, biz buna
tanığız- cevabını vermişlerdir.1 Böylece onlar Ahzab sûresinin 72.
âyetinde açıklandığı üzere göklerin ve yerin üstlenemediği iradeli
kulluğu üstlenmişlerdir:
“Gerçek şu ki Biz akıl ve iradeye dayalı kulluk emanetini göklere, yere
ve dağlara sunduk.Ama onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar, sorumluluğundan
koktular. O emaneti insan yüklendi.Böyleyken insan türü pek zalimce ve
cahilce tavırlar sergiler oldu.“
Yüce Allah, onların bu tanıklıklarına bağlı kalıp kalmayacaklarını
denemeyi dilemiş, yaptıkları tanıklık varlık hafızalarına yerleştirilmiş
ve bilinç altlarına işlenmiş olarak aynı tanıklığı yapabilecek bir

kıvamda
onlara
yer
yüzünde
hayat
vermiştir.
sürdürmektedir. Kıyâmet Günü’ne dek de sürdürecektir.

Hayat

vermeyi

de

Denemeye uğratıldıkları için hatırlayamaz kılındıkları bu Elest Bezmi
tanıklığı denilen tanıklıkları, akıl ve vahiy tuşlarını gereğince
halinde
belirecek
şekilde
varlık
bilgi
sayarlarında
tıklatmaları
korunmuştur.

Bunun içindir
ki “Elest
bezmi” devam etmekte, her bir varlık
aracılığıyla bize “Rabbiniz (sahibiniz, koruyucunuz, eğitip yöneteniniz,
ihtiyaçlarınızı gidereniniz, yasa koyucunuz) Allah değil midir? “ sorusu
Yaratılırken
verilen
fıtrî
kabiliyetlerimiz
yöneltilmektedir.
doğrultusunda fakat hür iradelerimizle -evet Rabbimiz Allah’tır, –
vermemiz
ve
bu
cevap
çizgisinde
yaşamaya
çalışmamız
cevabını
emrolunmaktadır.
Hz.Peygamberin “Her doğan çocuk
koyacağı inanç ve yaşam düzenini

Fıtrat kanunu üzere:
kabul edebilecek bir

Allah’ı ve
yaratılışta

yaratılır.”2 buyurarak bu fıtrat yasasına
işaret etmektedir. Bu yasa
sebebiyledir ki, “Dini ihtiyaç ve bu dünyada tecrübe edilen kısıtlı
varlık alanının ötesine yönelik bir anlam arayışı” insanlığın hep var
olan bir özelliği olmuştur.

Kur’ân,
aşağıda
misalleri
verilen
türden
sorularla
bu
yasasını
harekete
geçirerek
akıl
tuşuna
(yaratılış)
yönlendirmektedir:
[“Onlar,
Yaratıcı
olmaksızın
mı
yaratıcıdırlar? Gökleri ve yeri onlar

fıtrat
basmaya

yaratıldılar?
Yoksa
onlar
mı
mı yarattılar. Hayır, ama onlar

hiçbir şey hakkında kesin bir inanca sahip değiller.”3
“De ki: Siz Allah’ı bırakarak yalvarıp yardım dilediğiniz şeylerin
gerçekten ne olduklarını hiç düşündünüz mü? Gösterin bana : bu varlıklar
veya güçler yeryüzünün hangi parçasında bir şey yarattılar! Yoksa onlar
göklerin yaratılması ve yaşatılmasında pay sahibi midirler? (Eğer öyleyse
ve) eğer siz iddianızda haklı iseniz, bundan önceki her hangi bir ilâhî
kelâmı yahut başka bir bilgi kalıntısını getirin bana.”4
“İnsan, kendisini bir sperm damlasından yarattığıızı bilmez mi ki
apaçık bir tartışmacı kesilerek, üstelik yaratılışını da unutarak Bize
örnekler vermeye kalkışır. –Kim çürüyüp toz olmuş kemiklere hayat
verebilir?- diye de sorar.
De ki:-Onları yoktan var eden onlara yeniden hayat verecek. Çünkü O her
türlü yaratmayı bilendir.”]5
Hiç şüphesiz, insanın görevi yalnızca Allah’ı Rab olarak tanımak
değildir. Değinildiği üzere insan olarak yaratılmış olmak bu tanıma için
yeterlidir. Yaratıcıya Rab olarak tanıklık yapmak O’na yönelmek, kulluk
sunmak içindir.
Bunun için de Rab olan Allah’ın gönderdiği uyarıcı/hatırlatıcı elçilere
ve bu elçilerin sonuncusu Hz. Muhammed’in ilettiği Kur’ân mesajlarına
açık olmak gerekir. Ne var ki kendisine can damarından daha yakın olan ve

nerede olursa olsun kendisini bilgisi, kudreti ve rahmeti ile kuşatmış
bulunan Rabbi ile kucaklaşamayan fıtrat çizgisini yitirmiş; aklını
gereğince işletememiş insanın İlâhî mesajlara kafa ve gönül kulaklarını
açabilmesi pek tabii ki mümkün değildir.
Oysaki aklı kullanamamak ve ilâhî çağrıya kulak verememek dünyada
anlamlandırıp
bilinçli
olarak
konumlandıramamaktır,
varlığımızı
hayatımızı amaçlandıramamaktır. Âhiret’te de azaba uğramaktır.

“Rûhlar Alemi’nin
Elest Bezmi
“nde
yaptıkları tanıklığı,
dünya
hayatlarında fıtrî yeteneklerini kullanarak pekiştiremeyenlerin bir diğer
ifadeyle aklı kullanıp Vahy’e kulak veremeyenler ve dolayısıyla sorumlu
insanlık çizgisini sürdürememiş olanlar, Furkan sûresinin 44. âyetine
açıklandığı gibi hayvanlık düzeyinin de altına düşmüş olurlar:
“Yoksa sen onlarıın çoğunu ilâhî mesajları dinler, aklının kullanır mı
sanıyorsun?Onlar davar gibidirler. Belki onlardan da şaşkındırlar.”
Bu düşüşle Yaradan’a yöneliş için verilen fıtrî kabiliyetler zayi
edilmiş, Rab’sizlik
ve amaçsızlık
pisliğine
batılmış olur.
Çünkü
Kur’ânımızda açıklandığı üzere, “...Allah, aşağılık pisliğini aklını

kullanamayanların üstüne boca eder.”6 Pisliğe bulaşmak ise devam eden
“Elest Bezmi” tanıklığını tanımamaya götürür ki azab sebebi olan kâfirlik
de budur.
Kur’ân şöyle buyurur:
“Kâfirleri Cehenem azabı beklemektedir. Orası ise ne kötü bir varış
yeridir.
..Ve onlar (orada)şöylece vahlanacaklar: Eğer biz (ilâhî mesajları)
dinleseydik ve de (en azından) kendi aklımızı kullansaydık şimdi yakıcı
ateşe girenlerden olmazdık.”7

Elest Bezmi tanıklığını pekiştirebilmek için gerekli akıl ve irade
sürebileceğimiz mazeretimiz
donanımı ile yaratıldığımız için ileri
yoktur. Biz, Rabimizi tanıma yeteneğinden yoksunduk diyemeyeceğimiz gibi,
Rabbimizin egemenlik vasfını kişilere, kitlelere, ilkelere, kurumlara
yamayarak insanları tanrılaştıran babalarımıza uyduk da diyemeyeceğiz.
Hutbemizi, “Rabbimiz Allah’tır” diyerek bu çizgiyi sürdüreceklerin
akibetlerini müjdeleyen âyetlerin anlamlarıyla bitiriyorum:”
“Rabbimiz Allah’tır” diyen ve sonra da bu çizgide dosdoğru yaşayanlar
ne
bir
korkuya
kapılırlar,
ne
de
üzüntü
çekerler.
İşte
onlar
Cennetliklerdir. Ebedîyen orada kalacaklardır.8

İman ve İlk Büyük Görevler

İslâm Dini’nin temeli imandır. İman ise Allah’a, O’nun meleklerine,
indirdiği kitaplarına, görevlendirdiği Peygamberlerine, ilâhî kadere ve
de
Âhiret
Gününe,
yeniden
dirilişe;
Cennet
ve
Cehennem’e
bir
inanmaktadır.
İnanılması zaruri bu iman düsturlarına
dünya ve âhiret mutluluğuna erdirecek
açıklamasına göre, “… Kalble doğrulama,
emirleri ve yasakları da uygulama…”1 olduğu
ile belgeleyecektir.

inanan kişi mümindir. Ancak
gerçek iman Peygamberimizin
dil ile ifade etme, ilâhî
için mümin, imanını yaşayışı

Bunun için de, Allah’ın Kitabı olduğuna inandığı Kur’ân-ı Kerim’le ve
Peygamberliğini doğruladığı Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Sünneti ile sabit
olan görevlerini yapacak, haramlardan kaçınacaktır.
Müminin yaşadığı sürece farz, vacib ve sünnet olan görevlerini
yapabilmesi, haramlardan kaçınabilmesi için şüphesiz inancının heyecanı
ve sevgisini duyması, iradesini yönlendirecek manevi güce ulaşması,
Cehennem korkusu ve Cennet özlemi içinde bulunması lazımdır.

Bunun için de rûhumuz, bedenimiz ve mallarımız üzerinde Allah’ın
ilâhlığını ve bizim kulluğumuzu onaylatıcı sürekli yönelişler zaruridir.
oldukları içindir ki imanın
Mevlamıza sürekli yönelişleri sağlayıcı
Peygamberimizin açıklamasına göre
yanısıra namaz, oruç, zekat ve hac
İslâm Dini’nin temellerini oluşturmuştur.
Hakiki Müslümanlık ilk olarak bu ana görevlerin ifasıyla vucuda
gelebileceği için İslâm’da öğrenilmesi ve tatbik olunması gereken ilk
vazifeler namaz, oruç, zekat ve hac olmuştur.

Peygamberimiz iman edenlere ilk olarak bu görevleri öğretmiştir. İslâm
Dini’ni tebliğ etmesi için gönderdiği elçilerine de önce bunları
açıklamalarını emretmiştir.
Bizlere bu büyük görevlerin önemi ve
hadisi buyurunuz beraberce dinleyelim.

önceliğini açıklayan Hz.

Enes

Hz. Enes (R.) anlatıyor.
Biz, (bize açıklanmayan mevzularda) Allah’ın Resûlü’ne (gereksiz) sual
sormaktan (Rabbimiz tarafından men olunduğumuz için) Medine dışından bir
zatın gelerek Resûlullah’a (S.A.V) sual sormasından ve O’nun verecekleri
cevabı dinlemekten pek çok hoşlanırdık. Derken, bir gün Medine haricinden
bir adam gelerek Allah’ın Resûlü’ne (sual sormaya başladı da) şöyle dedi:

- Ya Muhammed! (İslâm’ı tebliğ edip öğretmesi için gönderdiğin) elçin
bize geldi. Elçin, senin Allah’ın gönderdiği bir peygamber olduğunu
söyledi. (Doğru mu söyledi?)
- Evet, doğru söyledi.
- (Ya Muhammed!) Gök(leri) kim yarattı?
- Allah.
- Yeryüzünü kim yarattı?
- Allah.
- Bu, dağları kim (yarattı ve dünyamıza) dikip yerleştirdi?
- Allah.
- Peki yeryüzü (ve dağların)
hayvan)ları kim yarattı?

daki

faydalı

(madenleri,

bitkileri

ve

- Allah.
- Gök(leri) ve yeri yaratan, dağları dikip yerleştiren ve yeryüzündeki
faydalı varlıkları halkeden Allah aşkına (söyle Ya Muhammed!) Seni
gerçekten Allah mı gönderdi?
- Evet.
- (Ya Muhammed!) Gönderdiğin elçi (yaşadığımız) her bir gün ve gece beş
vakit namaz kılmakla mükellef olduğumuzu söyledi. (Doğru mu söyledi?)
- (Evet), doğru söyledi.

- Seni gönderen Allah aşkına
şahsında bize) Allah mı emretti?

(doğru

söyle).

Namazı

sana

(ve

senin

- Evet.
Elçin mallarımızdan yılda bir defa zekat vermekle vazifeli olduğumuzu
söyledi. (Doğru mu söyledi?)
- (Evet), doğru söyledi.

- Seni peygamber olarak gönderen Allah aşkına (söyle). Zekatı sana (ve
senin aracılığınla bize) Allah mı emretti?
- Evet.
- Gönderdiğin elçi (yaşadığımız her) yılımızda Ramazan
tutmamızın farz olduğunu söyledi. (Doğru mu söyledi?)

ayını

oruç

- (Evet), doğru söyledi.
- Seni Peygamber olarak gönderen Allah aşkına (söyle). Allah mı sana
(ve senin vasıtanla bize) orucu emretti?
- Evet, (Allah emretti).
- (Ya Muhammed!) Elçin bize içimizden yol bulup (güç yetirebilenin)
Kâbe’yi hac etmesinin farz olduğunu söyledi. (Doğru mu söyledi?)
- (Evet), doğru söyledi.
- Seni Peygamber olarak gönderen Allah aşkına (söyle), haccı sana (ve
senin şahsında bize) Allah mı emretti?
- Evet.

- Seni Hak Peygamber olarak gönderen (Allah)a yemin ederim ki (mükellef
olduğum bu vazifelerden) ne fazlasını yapacağım, ne de bunlardan (birini)
eksik bırakacağım. (Ancak emrolunduğumu yapacağım).
Bu zat Allah’ın Resûlü’nun huzurundan ayrılıp yürüyünce Hz. Peygamber
(s.) şöyle buyurdu:
- Eğer (sözlerinde ve vazifelerini yapma
doğrulayarak yaşarsa mutlaka Cennet’e girer.2

kararlılığında)

çizgisini

İman, Namaz, Oruç, Zekât ve Hac Cennet’e götürür

Yüce sahâbi Hz. Enes’in rivayet ettiği bu hadisden de anlaşılacağı
namaz,
oruc,
zekat
ve
hac
öğrenilmesi
ve
şartları
üzere
gerçekleştirdiğinde tatbik olunması gereken, imanımıza belge görevlerdir.
Bu görevlerin ifası Cennet’e götürür.

Peygamberimiz bu gerçeği bir diğer hadislerinde de şöyle açıklıyor:
“(Ey Mü’minler!) Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunun.
Beş vakit namazınızı kılın. (Ramazan) ayınızda oruç tutun. Mallarınızın
zekatını verin. (Allah’a ve O’nun Peygamberine itâat eden) yöneticinize
siz de itâat edin. (Evet bu görevlerinizi yapın) ki Rabbinizin Cenneti’ne
giresiniz.”3
Burada
bir
daha
hatırlatalım
ki,
İslâm
Dini’nde
Rabbimiz
ve
Peygamberimiz tarafından yapılması emrolunan başkaca vazifeler ve bu
vazifelerin yanısıra kaçınılması gereken ilâhî yasaklar da vardır. Ancak
namaz, oruç, zekat ve hac gibi ana görevlerin yapılması diğer bir çok
ilâhî emir ve yasakların yapılmasına sebeb olacağı ve İslâm Dini’ni bir
Din’nin
bütün halinde yaşamak gücünü kazandıracağı için bunlar İslâm
temellerini oluşturmuştur.
Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum.
“İman eden ve güzel güzel ameller yapanlara, (evet) onlara altlarından
ırmaklar akan Cennet’ler vardır.
(Sonsuz
mutluluk
kurtuluştur.”4

yurdu)

Cennet’e

ulaşmak

ise

pek

büyük

bir

Farklılığımızla Birlikte Evrenle Aynı Görevdeyiz

Dağlar, denizler, bitkiler, kuşlar ve de karada ve denizde yaşayan
yaratıklarla yeryüzünde birlikte yaşıyoruz. Güneş, ay ve yıldızlarla
çevriliyiz. Hiç şüphesiz bütün bu varlıklar yaratılış özelliklerini
ve birliğine
koruyabilen insanlar için Yüce Yaratıcı’nınvarlığına
götürücü belge işaretlerdir. Bu gerçeği Kur’ân şöyle açıklar:
“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında; gece ile gündüzün birbirini
takip edişinde; insanlara faydalı yüklerle denizlerde seyreden gemilerde;
Allah’ın gökten indirerek onunla ölü toprağa can verdiği ve her çeşit
canlının çoğalmasını sağladığı yağmurlarda; rüzgârların değişmesinde ve
gökle yer arasında kendileri için tayin edilmiş belirli güzergâhlarda
akan bulutlarda; bütün bunlarda düşünüp akıllarını kullananlar için
(Allah’ın varlığına-birliğine tanıklık yapan) belgeler-mesajlar vardır.”1
Vahiy dilinde âyetler olarak nitelenen bütün bu doğal belgelerin
tarafından
gereğince
değerlendirilebilmesi
için
Kur’ân
insanlar
yönlendirici sorular yöneltmekte; akıl ve iradeye yol açmaktadır.
Biz bir örnekle yetinelim:
“Peki, yaratılışı ilk defa başlatan ve sonra da onu aralıksız devam
ettirip yenileyen kimdir? Ve
kimdir insanı rızıklandıran?
Allah’la
beraber tanrı(lar) öyle mi? De ki; eğer ileri sürdüğünüz iddiaya
gerçekten inanıyorsanız getirin o zaman delilinizi!”2
İnsan, ufuklarımızda ve öz benliklerimizde sergilenen makro ve mikro
yaratıkların Yaratan’ı tanıtıcı olduklarını kavrayabilir, ama soyut
akılla kendisinin ve diğer bütün varlıkların Yaratan’a ibâdetli kullar
olduğunu algılayamaz.

Rabbimizin
ışığıolan
Kur’ân,
biz
insanların
ibâdet
için
yaratıldığımızı ve bu amaçla görevlendiğimizi açıklamaktadır. Bu Yüce
Kitap’ta, bizim bilimsel yöntemlerle değişik kategorilere ayırdığımız ve
bir kısmını da inorganik (cansız) olarak nitelediğimiz evrendeki tüm
varlıkların da ibâdetle görevli olduğu; kendilerine özgü bir idrak ve
dille Allah’a yöneldiği ve O’nu andığı da şöylece açıklamaktadır:
“Yedi gök ile yer ve onların içinde yer alan her şey O’nun sınırsız
kudret ve yüceliğini anmaktadır. O’nun yüceliğini, aşkınlığını övgüyle
yankılamayan bir tek nesne yoktur. Ne var ki, siz onların tesbihlerini
anlayamıyor, kavrayamıyorsunuz. Yine de çok bağışlayıcı ve hem de Halîm
olan O’dur.”3

Allah’a yöneliş ve O’nu anışın özel bir türünün de O’na secdeye varmak
olduğu şöylece beyan edilmektedir:
“Göklerde ve yerde var olan her şeyin -güneşin, ayın, yıldızların,
dağların, ağaçların ve hayvanların-, Allah’ın (kudret ve yüceliği) önünde
secdeye vardığını, yere kapandığını görmüyor musun? Ve insanların bir
nicesi (Allah’a bilinçli olarak başeğmektedir;) ama niceleri de (O’na
kaçınılmaz biçimde
azabı Hak edeceklerdir.
karşı geldikleri için)
Allah’ın) alçalttığı kimseyi de onurlandırabilecek kimse yoktur. Çünkü
Allah dilediği her şeyi mutlaka yapar.”4
Kur’ân-ı Kerîm genelifadelerle
bütün varlıkların Allah’ı tesbih
ve
yüceliğini övgüyle
andığını)
açıkladığı gibi
ettiğini (kudret
kavrayışımızı pekiştirebilmemiz için muşahhas örnekler de vermektedir.
Dağlar, taşlar ve kuşlar verilen misaller arasındadır.
{“Davûd’u hatırla. O, her zaman bize yönelirdi. Kendisine boyun eğdirip
eşlik ettirdiğimiz dağlar da her sabah ve her akşam onunla birlikte
tesbih ederler; sınırsız kudret ve egemenliğimizi anarlardı.”
“... Öyle kayalar var ki içinden ırmaklar fışkırır, ve öylesi de var ki
yarıldığında içinden su çıkar, bazısı da Allah’a karşı duyduğu saygı dolu
korkuyla (yerinden kopup) aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan gafil
değildir.”
“Göklerde ve yerde var olan bütün yaratıkların, kanatlarını yayarak
uçan kuşların, (hepsinin) Allah’ın sınırsız kudret ve yüceliğini dile
getirdiklerini görmüyor musun? Gerçek şu ki, Allah’a nasıl yönelip niyaz
edeceklerini, O’nun yüceliğini nasıl dile getireceklerini (bunların)
hepsi bilmektedirler ve Allah da onların edip eylediği her şeyi tam
olarak bilmektedir.”}5
Bu arada Allah’ı anan ve O’na secdeye varan varlıkların sevgi gibi nice
üstün duygulara sahip olduklarına da işaret etmiş olalım. Örneğin;
Sevgili Peygamberimiz “Uhut bir dağdır, biz onu severiz, o da bizi sever”
buyurmaktadır.6
Kur’ânımızın açıkladığı bir gerçek de akıl ve iradeli varlıklar olan
biz insanlarla evrendeki diğer varlıklar arasındaki kulluk farkıdır.
ve anışlarını
bizler
algılayamamakta
isek
de onların
Yönelişleri
yaratılışları
doğrultusunda
cebrîdir.
İlâhî
denemeye
ibâdetleri
uğratıldığımız için bizim kulluğumuz iradelidir. Bunun içindir ki bizler
armağanlandırılacak
veya
Cehennem’le
cezalandırılacağız.
Cennet’le
Evrenle paylaştığımız kulluk görevinin farklı bir şekilde dizayn edildiği
Ahzîb Sûresi’nde şöylece açıklanır:
“Gerçek şu ki Biz (hür iradeyle üstlenilmesi gereken) kulluk emanetini
göklere, yere ve dağlara sunduk. Ama onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar,
sorumluluğundan korktular. O emaneti insan yüklendi. Böyle iken insan
cinsi pek zalimce ve cahilce tavırlar sergiliyebiliyor.”7
Evrendeki
her
bir
varlıkla
Yaratan’a
kulluk
görevini
öylesine
sürdürüyoruz ki; İlâhî vahyin değişik türleriyle onların kendilerine özgü

ibâdet içinde oldukları bize bildirildiği gibi, bizim ibâdetliliğimiz de
onlara duyurulmaktadır. Nasıl duyurulup katılımlarının sağlandığı Hz.
Peygamber’in dilinden verilen örneklerden birinde şöyle açıklanmaktadır:

[İhrama giren her mümin, “Buyur Allah’ım buyur”; emir Sen’in, kulluk
benimdir. Buyur, buyruğuna boyun eğer, itâat ederim. Çünkü Senin hiçbir
ortağın yoktur. Buyur Allah’ım! Bütün övgüler Sanadır. Tüm nimetler
Sendendir. Varlıklar da Senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur Allâh’ım!”
diyerek Telbiye getirdiğinde sağında ve solunda yer alan ve bu yönlerden
yeryüzünün nihaî sınır noktalarına kadar uzayıp giden taşlar, ağaçlar ve
yerleşim birimleri gibi bütün varlıklar da Telbiye getirirler.”]8

Bizlerle doğrudan ve dolaylı ilişkili her bir varlık kendileriyle
Allah’a kullukta ortak kılındığımızın bilincine erdirildikleri için biz
müminlerin yeryüzü hayatından çekilişimiz onlara hüzün yaşatır. Kur’ân,
göğün ve yerin, inkârları ve isyanları içinde boğulup giden Firavun’a ve
yaranına ağlamadıklarını bildirirken, Peygamberimiz müminler için gözyaşı
döktüklerini açıklamaktadır.9
Çevrecilik ve küreselleşmenin insanlar dahil evrendeki her bir varlıkla
ibâdet ortaklığı içinde olduğumuz bilinciyle sürdürülebileceği gerçeğini
hatırlatarak Cuma Mesajımızı Yûnusumuzun mısralarıyla bitiriyorum:
Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevlâm seni
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım Mevlâm seni

Kadere ve Kazaya İman

İslâm Din’inin esaslarından biri Kader’e inanmaktır. Kaderin inanılması
iman
esaslarından
biri
olduğunu
Peygamberimiz
şöyle
zarurî
açıklamaktadır:
“İman; Allah’a, O’nun meleklerine,
Âhiret Günü’ne inanmandır.

kitablarına,

peygamberlerine

ve

Bir de kadere; onun hayrına ve şerrine iman etmendir.”1
Kadere iman bilgisi öğrenilmesi farz olan bilgilerdendir.
Kader ve Kaza nedir?
Kader ve ona bağlı olarak kaza nedir?

Kader ve kazayı bütün varlıklarla ilgili yönü ile insanın iradeli
işleri ile alakalı yönüne açıklık getirerek açıklamaya çalışacağız.
Kader evrendeki tüm varlıkları içine alan bir programdır.

Varlığını zatından alan ve yüce sıfatlarla vasıflı bir Rab olan Allah,
varlıkların halıkıdır. Gezegenlerden insanlara, hayvanlara ve bitkilere
kadar her bir varlığı bir ölçü içinde yaratan Yüce Allah, Kur’ân-ı
Kerim’de kader ile ilgili âyetlerde şöyle buyurur:
{“.. O’nun katında her bir varlık, miktar iledir.”
“Hiçbir varlık yoktur ki onun hazineleri bizim katımızda olmasın. Ama
biz onu bilinen bir kaderle (mikdarla) indiririz.”
“... Allah
etmiştir.”

her

şeyi

yaratmış,

yarattığına

da

bir

düzen

takdir

“Biz her şeyi bir kadere (bir plana ve bir düzene) göre yarattık.”}2
Kader kelimesinin isim, mastar ve fiil olarak kullanıldığı bu âyetlerin
özü şudur:

Allah, bütün varlıkları bir düzen içinde yarattı. Hayatiyetlerini
sürdürecek genel ve özel nitelikte tabiî, rûhî ve sosyal kanunlar koydu.
Sebep netice nizamını vazetti ve sürekli kıldı.

Yüce Allah, varlıkları bir düzen içinde yaratır ve onlarla ilgili
tabiî, rûhî ve sosyal kanunları koyar, sebep-netice ilişkilerini vaz’
eder de yarattığı varlıklarda vücuda gelecekleri zamanları, yerleri,
sebepleri ve oluş şekilleri ile bilmez mi? Bu bilgi onun katında bir
program arz etmez mi?

Bütün klasik akâid kitaplarındaki kader ve kazanın tarifi yukarıdaki
suallerin cevabı vasfındadır ve şöyledir:

Kader; Allah’ın ezelden ebede (başlangıçsızlıktan sonsuzluğa) kadar var
olmuş ve olacak bütün varlıkların vâki olmuş ve olacak bütün olayların
zamanlarını ve mekânlarını bilmesi, dilemesi ve bir düzen içinde
sınırlandırmasıdır...
Kaza da Allah’ın,
yaratmasıdır.

kader

programı

içindekileri

kader

planına

göre

Kaderi yukarıdaki âyetler ışığında yorumlarsak pek tabii ki; genel
olarak tohum-bitkiye, sperma-döllenmeye, ilaç-şifaya ve öldürücü darbe
ölüme kaderdir ve kadere iman bir yönüyle ilmin üzerinde kurulduğu sebepnetice ilişkilerine ve bu ilişkilerin sürekliliğine inanmadır.
Bir sahabinin:
– Ya Resulallah! Duâlarla şifa talebinde bulunmamız, ilaçla tedavi
olmamız ve koruyucu tedbirlerle korunmamız Allah’ın bizim hakkımızdaki
kaderini engeller mi? şeklindeki sorusunu Peygamberimiz açıklamamıza
kaynak olacak bir şekilde şöylece cevaplandırmıştır:
– Bunlar da Allah’ın kaderindendir.3
Kaderin açıklamaya çalıştığımız varlıklarla ilgili düzeni ve bu düzenin
sürekliliğini ifade eden yönünü aslında bütün insanlar kabul etmektedir.
Bütün ilmî çalışmalar da bu inanç ve kabul prensibine dayanmaktadır.

Haşa Allah (c.c) yoksa ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde
O’nun evrendeki varlıklar üzerinde cereyan eden kaderi ve kazası yoksa
varlığına ve sürekliliğine inandığımız bu tabii kanunlar nasıl vücuda
gelebilir ve geleceği de nasıl kuşatabilir?

Akıllara durgunluk veren bu ihtişamlı evren düzenini kader ve kazanın
dışında bir yolla açıklamak mümkün müdür?
Kaderin bütün varlıkların
yaratılış ve düzeni
ile
değindiğimiz yönü, aklın zarurî olarak kavrayacağı yönüdür.

ilgili

olan

Kader ve kazanın anlaşılması güç ve üzerinde tartışılması yasak olan
yönü ise insanın hayatı ve sorumluluğu ile alakalı yönüdür.
Evet, kader ve kaza programı içinde yaşadığına göre insan niçin sorumlu
olacaktır?

İnsan niçin sorumlu tutulacaktır

İnsanla ilgili kader programının önemli bir bölümünü teşkil eden
erkeklik-dişilik, zeka-hamakat, güzellik ve çirkinlik irademizin rolü
olmaksızın yaratılmıştır. Ancak Hak ve bâtıl sözlerimiz, iyi ve kötü
davranışlarımız, doğru ve eğri işlerimiz irademizin yön vermesiyle
yaratılmıştır. İrade hürriyeti ile yöneldiğimiz sebep, neticeye kader
olduğu için sorumluyuz.
Yukarıda Ehl-i Sünnet çizgisinde yaptığımız açıklamalardan sonrada konu
irdelenerek sorulabilir:

Allah, sonuç olarak, kâfir veya isyankâr olacağını
gireceğini bildiği insanı niçin sorumlu tutacaktır?

ve

Cehennem’e

Bu sualî “Allah bildiği için kul kâfir veya isyankâr olmaz. Kul kâfir
veya isyankâr olacağı için Allah bu durumu ezelî ve ebedî bilgisi ile
ve
kader
programı
içine
almaktadır”
şeklinde
bilmekte
cevaplandırabiliriz. Ancak aklı ve rûhu tatmin edebilecek tek cevap
şudur:
“Allah dilediğini yapan hikmetli bir Rab dır. Niçin sorumlu tutacağını
yalnız O, bilir.”
* * *
İnsan sadece seçilen bu sual, cevap örneğinde değil, “Niçin böyledir,
neden şöyledir?” şeklindeki sebep araştıran bütün suallerin cevabında
çıkmazdadır ve çare Yaradan’a teslim olmaktır.

Kaderin Peygamberler tarafından bile bilinmeyecek bu yönü üzerinde
içindir
ki
Peygamberimiz
kaderle
ilgili
tartışmaları
durulmaması
yasaklamıştır.
“Ebû Hureyre (ra) anlatıyor:
Biz (sahabîler) kader konusunda karşılıklı olarak ileri-geri çelişkili
ve çatışmalı bir şekilde konuşurken Allah’ın Resulü aramıza katıldı.
(Durumu öğrenince) öfkelendi. Yanak
çıkmışcasına yüzü kıpkırmızı kesildi.

yumrularında

nar

meyvesi

ortaya

(Böylesine öfke içinde iken de bizi) şöylece yerdi:
– Siz bu konuda tartışmakla mı emrolundunuz? Ben bu konuyu (açıklığa
kavuşturmak) için mi size gönderildim.
Sizden önceki topluluklar(dan bazıları) kader konusundaki tartışmaları
sebebi ile helâke uğradı.

Ben size bu konuda çekişmemeniz için sıkı sıkı emir verdim. Evet size
emir verdim. (Anlamıyor musunuz?)”
“(İyice biliniz ki;) kader mevzuunda ileri geri konuşan kişi Kıyâmet
Günü’nde sorguya çekilecektir...”4
Mü’minler!
a- Tabiat kanunlarının değişmeksizin devamı,
b- Kur’ân-ı Kerim’de ve Peygamberimizin hadislerinde vuku bulacakları
bildirilen olayların vaki olması,
c- Bazı insanların gördüğü rüyaların aynen gerçekleşmesi,

d- Bilinen sebeplerine yapışılmasına rağmen bazen beklenen neticelerin
bir türlü alınamaması ve daha niceleri kaderin varlığına delildir.
Ancak biz kadere Kur’ân ve Sünnet bildirdiği için inanırız.
Evet,
bizler
kaderdairesi
geleceğimizle ilgili bölümünü
bilmektedir.

içerisindeyiz.
Ne
var
yalnız kader senaryosunu

ki
kaderin
yazan Allah

Vazifemiz,
Rabbimizin
ve
Peygamberimizin
emirleri
ve
yasakları
doğrultusunda irademizi yönlendirmeye çalışmaktır.Biz vazifemizi yaparız.
Karşılaştığımız üzücü sonuçları Kader-i İlâhî ile yorumlar; günahlarımıza
keffaret veya derecemizin yükselmesine vesile olacağı inancıyla kabul
Sevindirici sonuçları da İlâhî kaderle açıklar,
eder, sabrederiz.
mütevazı olur Allah’a hamd ederiz.Yaşadığımız dönem kadere imanımızı
tazelememiz gereken dönemdir.
Hutbemizi bir hadisle bitiriyorum:
“Kişi (şu) dört esasa inanmadıkça mü’min olamaz.
Allah’dan başka ibadet olunacak hiçbir ilah bulunmadığına, benim
Hak
Düsturlarla
gönderilen
peygamberi
olduğuma
şehadet
Allah’ın
etmedikçe, ölüme ve ölümden sonra dirilişe inanmadıkça ve (bir de) kader
iman etmedikçe...
(Evet bu dört esası kabul etmedikçe kişi mü’min olamaz.)”5

Müslüman Cinler Kardeşlerimiz ve Dostlarımızdır

Melekler ve şeytanlar gibi akıl ve duyu organlarımızla kavrayamadığımız
bilinmez-görülmez nitelikli varlıklardan biri de Cinlerdir.
Cinler hakkında ancak, bütün varlıklar gibi onların da yaratıcısı olan
Yüce Rabbimizden bilgi alabileceğimiz için tek başvuru kaynağımız,
insanlığa
ulaştırdığı
mesajlarının
bütünü
olan
Kurân-ı
Rabbimizin
Kerim’dir.
Son Peygamber Hz. Muhammed aracılığıyla insanlığa sunulan ve diğer
bütün kutsal kitapların özünü de içeren Kurân-ı Kerim’in başta Cin,
Ahkaf, En’am ve Rahman sûrelerinde olmak üzere Cinlerle ilgili bilmemiz
gerektiği ölçüde olmak üzere bilgiler verilmiştir.1
Doğrudan ve de
özetleyebiliriz:

işaretler

yöntemiyle

verilen

bu

bilgileri

şöylece

Cinler insanlardan
önce
mâric
ve
semûm
nitelikli
bir
ateşten
Nebevi
hadislerin işaretleri ve sözü doğruların
yaratılmışlardır.
müşahedelerine göre insan benzeri varlıklardır. Yeryüzünde yaşarlar ancak
göğe yükselebilirler.2 Bu sebeple
yaratıldıkları ateşin,
çağrışımı
yapılan türden bir ateş olmayıp –Doğrusunu Allah bilir– ışın türünden bir
yaratık olması muhtemeldir.
Cinlerin Müminleri gibi Kâfirleri de vardır.
Cinlerin erkeklik ve dişilikleri vardır, ürerler ve ölürler. Akıllı ve
iradeli varlıklardır. İnsanlar gibi bildirileri, emirleri ve yasaklarına
uyarak
Allah’a
ibâdet
etmeleri
için
yaratılmışlardır.
İnsanların

peygamberleri onların da peygamberleridir.3 Kurân’ın sunduğu ferdî,
ailevî ve sosyal yasalarla onlar da yükümlüdürler. Müminleri olduğu gibi
kâfirleri de vardır. İtâatkar ve ahlâklıları Cennetle nimetlendirilecek,
başlarına
buyruk
olan
isyankâr
ahlâksızları
da
Cehennemle
azablandırılacakdır.4
İslâm öncesinde gök yüzüne çıkıp meleklerden bilgi edinme girişimleri,
Muhammed çağı ile birlikte koruyucu güçlü melekler ve delici alev

türünden şihablarla engellenmiştir.5 Ancak yeryüzündeki çalışmaları devam
etmektedir.

Cinlerin ilmî ve sanatsal faaliyetleri vardır
Cinlerin kültürel seviyeleri farklıdır. Hz.Süleyman devrinde ileri
derecede bilimsel ve sanatsal etkinlikler göstermişlerdir. Örneğin Hz.

Süleyman’ın ordusunda yer almışlar, O’nun yönetiminde yapı mühendisleri,
ustaları ve de dalgıçlar olarak görev yapmışlar; mabetler, heykeller,
büyük havuzlar ve sabit kazanlar inşa etmişlerdir.6

Hz. Süleyman döneminde cinnî ifrit örneğinde görüleceği üzere oturup
kalkma süresinde uzayda eşya nakledebilecek düzeye gelmişlerdir.7

Aradan geçen takriben üç bin yıllık dönemde teknolojik devrimler yapmış
muhakkaktır.
Çağımızda
görülen
Ufo’lar
(Bilinmeyen
uçan
oldukları
objeler) muhtemelen cinler veya cin teknolojisinin eserleridir. Buradan
yeryüzü
medeniyetine
katkıda
bulundukları
ve
de
hareketle
bulunabilecekleri söylenebilir. Zira Hz. Süleyman’a özgü bir özellik ise
de O’nun tarafından istihdam edilmeleri, edilebilir olmalarına işaret
olarak algılanabilir.8
Işınsal vücut yapılarından kaynaklanan hızları ve engelleri aşma
cinler
insanlardan
üstündürler.
Ancak, kendilerinden
özellikleriyle
sonra, yaratılmışların çoğuna üstün tutularak en güzel biçimde yaratılıp
yeryüzünde Allah’ın halifesi kılındıkları için, mantık ve muhakeme başta
olmak üzere genel nitelikleri itibarı ile insanlar cinlerden üstündürler.
Ne
var
ki
insanların
anarşi
çıkarma
ve
kan
dökme
şeklindeki
9
olumsuzlukları daha belirgindir.
Cinler gaybı bilmezler
Geleceği

bilmedikleri

gibi,

gıyablarında

vaki

olmuş

özgüdür.10

olayları

da

bilmezler. Bu anlamda gayb bilgisi Allah’a
Böylesine Allah’a
has bilgileri cinlerle irtibatlandırmak, tanrısal nitelikler yakıştırarak
cinleri Allah’a ortak koşmadır.
Duyulur ve görülür ortamlarda veya medyumlar,
cinciler ve
falcılar aracılığıyla
onlardan
edinilecek geleceğe ve
uzak
maziye ait bilgilere güven duyarak
hayatımıza yön
vermeye
kalkışmak
onlara
ibâdet olarak vasıflandırılabilecek bir
ilkelliktir.
Hz.Peygamberin diliyle
ifade
edersek
Kur’ân’a inançsızlıktır; inkara yuvarlanmaktır.
Gelecek bir tarafa kendileriyle ilgili yaşanan hali dahi bilemez. Ancak
cinlerin özel bir ilgiyle takip edebilecekleri yakın maziye yönelik
bilgiler edinmeleri mümkündür. Ne var ki onlardan alınacak bilgiler, alan
kişiyi bağlayıcı olup İslâm hukukuna göre bu tür bilgiler kabul olunamaz.

Cinlerin insanları görmelerine bir mani yoksa da vücut yapılarımızın
farklılığı sebebiyle insanların onlarla işitilebilirve görülebilir
fiziksel
ilişkiye
girmeleri
engellidir.
Ancak
bu
kural
şekilde
Zira
peygamberler
ve
yücelikli
kullar
tarafından
istisnalıdır.
kendileriyle görüşüldüğü gerçektir.

Doğruluklarından kuşku duyulamayacak
şekilde çoklukla yaşanan ve
yaşanmakta olan olaylar, bir cin maskaralığı olduğu kuşkusuz olan rûh
çağırma oturumları ve benzeri müşahedeye dayalı hâdiseler ve etkileri,
istisnaî de olsa insanlarla cinler arasında ilişki kurulabileceğinin
kanıtıdır.11

Onların mutlak gayb oldukları
İslâm adına iddia olunamaz. Zira
birbirlerine aldatıcı güzel sözler
şeytanlaşmış insanlar ve cinlerin
fısıldayabildikleri, bu karşılıklı ilişkinin genelde cinlerin egemenliği
ve saptırması şeklinde cereyan ettiği Kur’ân’ımızda bildirilmekte ve de
bu tip şeytanlaşmış insanlar ve cinlerden Allah’a sığınılması gerektiği
açıklanmaktadır.12
İmansız Cinler şer fısıldayabilir

Bilmediğimiz
yöntemlerle
zarar
verebilme
potansiyelleri
olan
cinler
vesvese
verebilirler;
kalplere
şer
tohumları
şeytanlaşmış
ekebilirler. Şeytanlaşmış insanlar aracılığıyla İslâmî haramlardan olan
büyü türü işlere de karışabilirler.

İslâm bilginleri tarafından farklı görüşlerin seslendirildiği bu gibi
konularda
ciddi
araştırmalar
gerekmektedir.
Ancak
bilinmelidir
ki
cinlerin mahiyeti meçhulümüz olan şer fısıldama eylemleri dışında genel
olarak hayatımıza müdahale yetkileri yoktur.13
İnançlarını yaşayan, Allah’ı zikreden ve kendilerinden Allah’a sığınan
müminler üzerinde cinlerin hiç mi hiç etkileri yoktur14. Kaldı ki cinlerin
müminleri, insanların müminleri gibi bizim kardeşlerimiz, dünya ve âhiret
dostlarımızdırlar.15
Cinlerle ilgili hatalı görüşler

Önemine binaen cinlerle ilgili olarak hakla batılların
karıştırıldığı bazı hususlara da değinmek istiyoruz.

birbirine

Hadis kaynaklarımız dahil bazı İslâm literatüründe bizler gibi mükellef
ve kendileri
de şeytanlar
tarafından
saptırılmaya
varlıklar olan
çalışılan cinlerle, müşterek düşmanlarımız olan şeytanlar, görülmez olma
vasıfları sebebiyle birbirlerine karıştırılmaktadırlar. Oysaki şeytanlar
cinlerden farklı olup şerlere odaklanmış varlıklardır.

Mevcudiyetleri peygamberimiz
tarafından
açıklanan cinler
aleminin
hayvanları, mükellef varlıklar olan cinlerle karıştırılarak cinlerin
yılan ve köpek gibi suretlere girdikleri yanılgısına da düşülmektedir.
Allah’a muhatap olma yüceliğine erdirilmiş, Kur’ân insanı olmaya aday
sorumlu cinlerin
hayvan
suretlerine
sokulup korku
varlıklar olan
salınması şeklindeki hatalar maalesef hadislere kadar sızabilmiştir.
Bir diğer yanıltıcı husus da bazı hadislerde hastalık etkeni olarak
gösterilen ve görünmez olma nitelikleri sebebiyle kendilerine görünmez
varlıklar anlamına cin denilen mikroplar türünden varlıkların, mükellef
olan
cinler
anlamına
algılatılabilmesidir.
Bu
hatalara
varlıklar
16
düşülmemelidir.
Cinleri inkâr kâfirliktir

Cinlere inanınız, çünkü cinleri inkâr kâfirliktir. Biz onlarla kader
Allah’a ibadet
birliği içinde yaşıyoruz. İradeli varlıklar olarak

amacıyla yaratıldık.
deneniyoruz.

Hz.

Muhammed’in

önderliğinde

Kurân’ı

yaşamakla

Kur’ân’ımızda yer alan “Allah, göklerde ve yerde var olanların tümünü
kendisinden bir lütuf olarak size boyun eğdirdi” şeklindeki buyruklara
biz insanlar gibi cinler de muhatabdır.17 Bu sebebledir ki “ (Ey insanlar
ve cinler!) Rabbimizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?” şeklindeki
Rahmanî sorularla beraberce uyarılıyoruz?18
İnsanlardan ve cinlerden korkmayalım. Ama Allah’a imansız ve temel
haklar ve hürriyetlere saygısız insanlar ve cinlerden Allah’a sığınalım.
korunmak
için
sabah-akşam
Âyetul-kürsi’yi,
Felak
ve
Nas
Sığınıp
19
sûrelerini ve özellikle Müminûn sûresinin 97-8. âyetlerini okuyalım.
Sinirsel rahatsızlıklarınızda veya rûhsal kaynaklı hastalıklarımızda
tıp bilimine mutlaka başvuralım. Ancak zikir, Kur’ân okuma ve duâ yoluyla
tedaviyi de ihmal etmeyelim.
“İğne-ilaç-ameliyat” üçgeninde sıkışıp kalmış ufuksuzlara kapılmayalım.
Örneğin çıplak gözle göremedikleri görüntü dalgalarını binlerce kez
ekranda izlerken görmediklerine inanmadıklarını söyleyebilen ilim adamı
görüntülü şarlatanlara da aldanmayalım.

Hutbemizi Yüce Allah’ın, yaşantılarını İslâmî çizgiyle örtüştürememiş
insanlara ve cinlere büyük sorgulama gününde nasıl hitap buyuracağını
açıklayan bir âyetle bitiriyorum:

“Ey insanlar ve cinler! İçinizden mesajlarımı size ileten
hesap
gününün
geleceği
hususunda
sizleri
karşılaşacağınız
Peygamberler gelmedi mi?

ve bu
uyaran

Onlar da biz kendi aleyhimize şahitlik yaparız- diyecekler, Zira bu
dünya hayatı onları ayartmıştır;
ve böylece onlar hakikati inkar
ettikleri için kendi aleyhlerine tanıklık yapacaklardır.”20

Yüceltilen Ölüler ve Anıtlaştırılan Kabirlerden
Yardım Beklemek İslâm ve Akıl Dışıdır

Diriler yanı
sıra,yaptıkları
çalışmalar,
ürettikleri
değerler,
bıraktıkları
maddi
ve
manevi
miraslar-eserlerle
şahsımıza
veya
toplumumuza yararlar sağlamış olan ölülerimize teşekkürlerimizi sunmak ve
sürdürmek de İslâmî öğütler arasındadır.1

Ölülerimize şükranlarımızı sunmanın ana yollarından biri dirilerin
yararlanacağı yol, çeşme, okul, cami ve sağlık kurumları gibi sosyal
tesisler kurarak ve maddi yardımlarda bulunarak kazanılacak sevapları
ölülerin rûhlarına armağan etmektir.

Vasiyet edemeden ansızın ölen anası adına yapacağı maddi yardımların,
kazandırıp
kazandıramayacağını
soran
sahabiye
anasına sevap-mükafat
sevgili Peygamberimizin “kazandıracağı” müjdesini vermesi ve de benzeri
duyuruları, ölüler adına hayırlar yaparak onlara şükranlar sunma yolunun
meşruiyetini kanıtlamaktadır.2
Ölülerimize bağlılığımızı sunmanın bir diğer ana yolu da bağışlanmaları
ve daha çok armağanlara erdirilmeleri için onlara duâ etmektir.

Kur’ân’ımız bu yolu yasalaştırmakta, Haşr
diliyle öğretilen şu duâ örneği verilmektedir:

sûresinde

sevilen

kullar

“Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi
bağışla ve müminlere karşı kalplerimiz de yersiz ve uygunsuz düşünce ve
şefkat sahibisin,
rahmet
duygulara yer bırakma. Ey Rabbimiz sen
kaynağısın.”3
* * *
Ölülere her zaman duâ edilebilirse de kabirleri ziyaret ederek duâ
etmek de dinimizde öğütlenmiş bir yöntemdir. Ancak başta ana-baba
mezarları olmak üzere kabir ziyaretlerine teşvik olunmamızın temel sebebi
bu gibi ziyaretler sırasında yapılacak duâların daha çok kabul edilir
olma özelliği değildir. Ama bu ziyaretler vesilesiyle ölülere duâ ederken
âhiret
hayatını hatırlayarak
rûhi-ahlâkî
gelişime katkı
ölümü ve
sağlamaktır.
Şanlı Peygamberimiz şöyle buyururlar:

“(Cehaletinizden kaynaklanan sakıncaları sebebiyle) kabirleri ziyaret
etmenizi yasaklamıştım. Ama şimdi sizleri yönlendiriyorum; kabirleri
ziyaret ediniz. Zira bu ziyaretleriniz dünya hayatına ilginizi dengeler,
kalplerinizi yumuşatır, gözlerinizi yaşartır, ahretinizi hatırlatır, size
ibret olur.”4

Yukarıda farklı aktarımlarını birleştirerek sunduğumuz hadisimizin
giriş bölümünden açıkça anlaşılacağı üzere Allah’ın Resulü Hz.Muhammed,
bütün peygamberlerin anlatımı olan değişmez nitelikli iman esaslarını
tebliğ etmeye başladığında kabir ziyaretlerini yasaklamıştı. Çünkü o,
tarihi Yunan’da ve Asya kıtasının Şintoist topluluklarında görüldüğü gibi
Arabistan cahiliyetinde de ölüler ve kabirleri ile ilgili vahiy ve akıl
dışı batıl inançların varlığını müşahede ediyordu.
Ölülerin rûhları ile ilgili sapık inançlar

Yaşadığımız dönemlerde de pek çok canlı örneklerini izlediğimiz
ölülerin rûhları ile ilgili sapık inançları şöylece özetleyebiliriz:
a- Ölülerin rûhlarını
görmek,

Allah ile insanlar arasındaki aracılar olarak

b- Allah’ın iradesinin ölüler aracılığı ile zuhur edeceğine, bu nedenle
ölülerin rûhlarından yardım alınabileceğine inanmak,
c- Doğrudan veya dolaylı olarak ölü rûhlara tapınmak.

İslâm Dini günümüzde bazı tarikatlarda da izleri görülebilen bu ilkel
ve batıl inançlardan müminleri korurken bu gibi kafa sapıklıklarının
sergilendiği kabirlerle ilgili yasaklar da koymuştur. Bu yasakları
insanının
daha
iyi
kavrayabileceği
bir
dille
şöylece
günümüz
özetleyebiliriz.
Kabirlerle ilgili İslâmî yasaklar

Kabirleri: a) İbadetgah kılmak
Matem yeri gibi kullanmak d)
verildiği bağlılık yeminlerinin
yapıldığı agoraya dönüştürmek e)
bilmek...

b) Şölen tören alanı haline getirmek c)
Sözlü ve yazılı ideolojik mesajların
edildiği, kinlerin kusulup şikayetlerin
İlâhî yardımların ineceği dilek kapısı

Zamanımızda yatırlara rabıta yapmak bez-iplik bağlamak, mum yakmak,
saygı duruşuna geçmek, özel anıt defterleri imzalamak, güç gösterileri
yapmak, dilek tutmak, slogan atmak, enstrümanlı ihtifaller düzenlemek
gibi uygulamalarla açığa vurulan ve de çağımıza özgü sanılan fakat özü
itibarıyla tarihi dönemlerden beri yaşatıla gelen hulasa ettiğimiz bu
inançlar ve eylemler hiç şüphesiz İslâm’ın iman sistemine aykırıdır. Bir
kısmı ise günahların en büyüğü olan Allah’a ortak koşmaktır, aklı
dışlamaktır, Cehenneme yoldur.
Şanlı Peygamberimiz, bu Cehennemi yolu kapatmak için daima şöylece öğüt
vermiştir:

“Aman dikkatli olun. Sizden önceki bazı kişiler ve topluluklar,
peygamberlerinin ve aralarında yaşamış güzel kulların kabirlerini ibadet
yeri edindiler. Bakınız sizi uyarıyorum; kabirleri ibadet yerlerine
dönüştürmeyi sizlere yasaklıyorum.”

Sevgili Peygamberimiz ölümünden sonra kendi kabrinin ibadetgah ve de
alanı
haline
getirilmesini
lanetleyici
bir
dille
özenle
merasim
yasaklamış ve de şöylece duâ etmiştir:
“Allahım!
verme.”5

Kabrimin

tapınılan putlar gibi

kutsallaştırılmasına

fırsat

Burada bilvesile şu gerçeği vurgulamak isteriz. Cesetlerin gömüldüğü
toprak mekânlar yalnızca bir irtibat noktası olup mutluluğun ve azabın
yaşandığı asıl kabirler, inançlar ve yaşantılara göre oluşan rûhların
yerleşim alanlarıdır.
Kabirlerden yardım Bbeklemek İslâm dışıdır

Peygamber
makamlarından
sahabî
mezarlarına,
padişah
ve
kral
türbelerinden tarihî ve çağdaş şahsiyetlerin anıtlaştırılan kabirlerine
ve de Allah dostu (veli) olduğuna inanılan kişilerin makberlerine kadar
pek çok kabir ibadet yeri kılınmış veya
mabetlerin
yanı başlarına
konumlandırılmıştır. Padişah türbeleri ve anıt mezarlarda örneklendiği
de dev kubbeler ve anıtlarla kuşatılmış,
üzere bir kısımkabirler
tapınaklara ve merasim alanlarına dönüştürülmüştür.
Bu tür inançlar ve uygulamalar sonuçta bizleri ölülerden medet ummaya
ve mezarları mabetleştirmeye yöneltmiştir.

Bu sebepledir ki kutsallaştırılan şahsiyetlerin mezarlarından yardım
dileyen cahil dindarların ilkelliği yanı sıra kabirleri akıl almaz
türbeleştirerek
tapınaklaştıran
ve
merasimler
icra
eden
ölçülerde
aydınların sefaletini de izler olmaya başladık.

Oysaki
peygamber
rûhları
da
olsa
ölülerin
rûhlarından
ve
anıtlaştırılarak
önünde
duâya
durulan
ve
ya
merasimler
yapılan
kabirlerden fayda yoktur.6 Alınabilecek ilham da yoktur.

Ülkemize özgü olarak yardım ve ilham dilenciliğinin türbe karşıtlığını
yasalaştırmış tarihî şahsiyetlere yönelik yapılması İslâm yanı sıra
bilimsel akılla da ne derece çelişir olduğumuzu kanıtlamaktadır.7
Ölüleri anmalı, kabirleri ziyaret etmeliyiz
Dirilerimiz gibi ölülerimize de şükranlarımızı sunmalıyız. Onlar
topluma yönelik hayırlar üretici eserler yaparak ve duâ ederek anmalıyız.
Kabirleri de dünyamızı gerçek çehresi ile görebilmek için ziyaret
de
yalnızca
etmeliyiz. Maddî ve manevî yardımları da doğrudan ve
Allah’tan istemeliyiz. Yardımı Allah’tan istemeli fakat O’nun verdiği
akıldan, akıl ürünü olan ilimden ve inançlı-ahlâklı uzman insan gücünden
beklemeliyiz.
Hutbemizi, Allah’a ve Peygamberi Hz.Muhammed’e inanmayan insanların
duâ
edilemeyeceğini
ve
bu
amaçla
kabirlerine
ziyaret
ölülerine
yapılamayacağını yasalaştıran Tevbe Suresinin 84. âyetiyle bitiriyorum:

“Allah’ı ve O’nun elçisi Muhammed’i inkara yönelten ve bu inançsızlık
içinde olan kimsenin asla namazını kılma ve sakın mezarı başında da
durma.”

Kabirdekilerimizle de Yardımlaşmalıyız

Annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz,öğretmenlerimiz, hocalarımız,
ortaklarımız, candan dostlarımız ve çocuklarımız gibi yıllar boyunca
insanlarla, ölümlerinden
kendileriyle derinilişkiler içinde olduğumuz
veya ölümümüzden sonra irtibatlarımızın bütünüyle kesilmiş olması ne
kadar acı olurdu!
İslâm Dini’nin iman esaslarına göre, dünya ve âhiret bir bütünün iki
ana parçası gibidir.Hayat dünyada olduğu gibi ölüm ötesinde; kabirde de

devam etmektedir.1 Bu sebeple dünyadan âhiret hayatının ilk merhalesi
olan kabire alaka kurulabilmekte, yardımlaşma sürdürülebilmektedir.

Necm sûresinin 39-41. âyetlerinde açıklandığı üzere hiç şüphesiz insan
yalnızca
yaptıklarının
karşılığı
vardır.
Yaptıkları
ona
için
tam olarak
verilecektir. Nisa
gösterilecek, sonra da karşılıkları
sûresinde bu gerçek şöylece pekiştirilmektedir:
“Allah, iman edip islâm,akıl ve ilim onaylı güzel işler yapanların
tam tamına
verecek, lutüfkâr
katından fazlasını
da
armağanlarını
(Kendisine
ve
de
yaratıklara
karşı)
küstahça
bağışlayacaktır.
ise
şiddetli
bir
azab
ile
cezalandıracaktır.Onlar
böbürlenenleri
kendilerini Allah’ın azabından koruyacak etkili bir dost ve yardım edici
bulamayacaklardır.”2
Amellerimizin karşılığı kabirlerde de görülecektir.

İnsanların yaptıklarının karşılıklarını tam olarak alabilmeleri için
alıcılığın kabir hayatında da sürmesi gerekmektedir.Zira yıllar boyunca
yararlı bir insan olarak yetiştirilmeleri için emek verilen evlad,
ve duâcı olmaya başlayabilir.
kişinin ancakölümünden sonra faydalı
Kişinin yazdığı ilmî kitablar,hazırladığı bilimsel eserler ölümünden
sonra yayınlanabileceği gibi, ölümünden sonra da ışık saçabilir.

Toplum için yapılan okul, cami, sağlık ocağı ve yol gibi hayır eserler
ölüm sonrasında hizmete girebilir. Dikilen ağaçlar, insanların ve
hayvanların yararlanacağı meyvelerini kişinin ölümünden sonra verebilir.
Yapılanların karşılığının tam olarak alınacağı ile ilgili Kur’ân’ımızda
sıkça vurgulanan gerçeğin hayırlı işler yönünden açıklayıcısı olarak
değerlendirebileceğimiz hadislerinde Allah’ın Resûlü Hz.Muhammed (s.a.)
şöyle buyurur:
“İnsanoğlu öldüğü zaman üç tür amelleri dışındaki işlerinin sevapları
sona erer. Devam edecek üç tür amelleri ise kalıcı maddî eserleri,

faydalanılan ilmî mirası ve kendisine sözlü ve fiili olarak duâcı olacak
evladıdır.”3
Kişinin ölümünden sonra başkalarının eliyle zuhûr edecek olsa da
kişinin
bizzat
katılım
sağladığı
işler
olarak
aslında
değerlendirebileceğimiz amellerle dünyadan kabire ilişkinin sürdüğü, bir
diğer anlatımla dünyadakilerle kabirdekiler arasında yardımlaşmanın devam
ettiği, şüphe edilemeyecek bir hakîkattir. Şanlı Peygamberimiz bu gerçeği
aşağıda örneklerini sunacağımız hadisleriyle açıklamaktadırlar.
a-

Peygamberimiz
(s.a.)
sorumluluklarımızın
bir
diğer
ifadeyle
sevaplarımız ve günahlarımızın ölümümüzden sonra da devam edeceğini
bildiren bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır:

“İslâm’da iyi bir çığır açan kimseye,bunun sevabı vardır.O çığırda
sevabından
da
kendisine
verilir.
Fakat
onların
yürüyenlerin
sevabından hiç bir şey eksilmez. Her kim de İslâm’da kötü bir çığır
açarsa, o kişiye onun günahı vardır.O kötü çığırda yürüyenlerin
günahından da ona pay ayrılır.Fakat onların günahından da hiçbir şey
noksanlaşmaz.”4
b- Yöneltilen bir soru üzerine Sevgili Peygamberimiz ölümlerinden sonra
ana-babalar için yapılacak görevlerle alakalı olarak öyle buyurur:
“
Ölümlerinden
sonra,
ana-babanın
günahlarının
bağışlanmasını
dilersin.
Vasıyetlerini
yerine
getirirsin.
Akrabasını
koruyup
5
gözetirsin. Dostlarına da ikramda bulunursun.”
Bu ve aşağıda sunacağımız hadisler, kabir hayatındakilerle ilişkiyi
belgelendirmektedir.
c- Hz.Âişe anlatıyor:

Bir kadın Allah’ın Resûlü’ne gelerek sordu:

- Ya Resûlellah! Anam ansızın vefat etti.Eğer yaşasaydı mutlaka
sadaka versem, sevabını alabilirmi?
sadaka verirdi.Ben onun,için
Peygamberimiz şöyle buyurdular:
- Anan için sadaka ver. Hiç şüphesiz sevabını alır.6
d- Cüheyne kabîlesinden bir kadın Allah’ın Resûlüne şöyle sordu:
- Anam
hac
yapmayı
adamıştı.Fakat
hac yapma
adağını
getiremeden öldü.Ben anamın yerine hac yapabilir miyim?

yerine

Allah’ın Resûlü ona şöyle cevap verdi:
- Evet, yapabilirsin.Durma ananın yerine hac yap.Hele bir düşün
bakalım.Anan borçlu olsaydı, sen onun borcunu ödeyecek miydin?Öyleyse
onun Allah’a olan borcunu da öde.Zira Allah borcun ödenmesine daha
layıktır.7
e- İbn-i Abbas da şöyle rivayet ediyor:
Bir sahabî sordu:
-Ey Allah’ın Peygamberi! Annem öldü.Onun için bir yardımda bulumsan
ona sevap kazandırır mı?

Hz.
Peygamber
deyiverdi:

“sevap

kazandırır”

buyurunca,

-(Ey Allah’ın Peygamberi!)Benim meyva ağaçlı bir
annem için bağışlayacağıma sizi şahit tutuyorum.8

adamcağız
bahçem

şöyle

var,

onu

Kabirdekiler dirilerin hayırlarından yararlanır

Kötüye çığır açılması dışında hiç şüphe yoktur ki hiçbir kişi diğer bir
kişinin
hatta
ana-baba
çocuklarının,
çocuklar
da
ana-babalarının

yaptıklarından ötürü günahkâr olmaz. Kur’ân bu gerçeği vurgular.9 Ama
insanlar, delillendirildiği gibi diğer insanların kendilerine yönelik
olarak
yaptıkları
hayırlardan
yararlanabilir.
Çünkü
incelendiğinde
görüleceği üzere başkalarının kendisine yönelik hayırlarında kişinin
bizzat kendisinin maddî veya manevî bir ortaklığı vardır.

Kur’ân’dan ve Nebevî Sünnet’ten verilen misaller yapılan hayırların
Kabir veya Kıyâmet sonrası ayırımı yapılmaksızın Âhiret Hayatı için fayda
sağlayacağını göstermektedir.Kabir, Âhiret’in ilk konağı olduğuna göre,
yapılacak yardımların kabir hayatına şamil olacağı açıktır. Çünkü kişinin
inancı ve yaşantısına göre Cennet girişi olabileceği gibi azap mahalline
de dönüşebilecek olan kabir, yardımın içten
içe duyulacağı yerdir.
Sevgili Peygamberimiz, kabir azabının Hak olduğunu bildirmekte, ondan
sakınmakta ve sakınılmasını öğretmektedir. Kabir azabından kurtulan için
ötesinin daha kolay, kurtulamayan için ise daha şiddetli olacağını
duyurmaktadır.10
Yardımlarımızla ölmüşlerimizi sevindirelim

Uzun
yıllar
beraberce
yaşadığımız
akrabamız
ve
dostlarımız,
kabirlerinde azaplarının giderilmesi veya mutluluklarının artması için
yardımlarımızı beklemektedirler. Her dem vefa, her an, azabı ile birlikte
zamanıdır.Yardımlarımızla
ölmüşlerimizi
kabri hatırlama
sevindirelim. Sevgili Peygamberimiz onların nasıl sevindiklerini
şöylece anlatmaktadır:
“Yaşayanların
yaptıkları
ameller
kabirlerinde
yatan
yakınlarına
bildirilir. Yapılan ameller hayırlıysa bununla sevinirler. Eğer değilse
şöyle duâ ederler:
Allah’ım! Bizleri razı olduğun dinine uygun amellere yönelttiğin gibi
onları da yöneltmeden canlarını alma.”11
Sözü Peygamberimizin ilişkilerimizin sürdüğünü belgelercesine dirilere
verdiği gibi kabir ehline de selâm verdiğini açıklayarak bitirelim. Salât
ve Selâm üzerine olsun 0, yaşayanların gönül tellerini mızrablarcasına
kabirlere şöylece Selâm verirdi:
- Esselâmü Aleyküm! Allah’ın koruması altında olunuz Ey Yatırlar! Allah
bizleri ve sizleri bağışlasın.Siz bizlerden önce yaşadınız. Ancak biz de
sizin izinizdeyiz, inşaallah size kavuşacağız.12

Bilim ve Teknoloji Devrinde
Niçin Kapkaranlık Dönemler Yaşıyoruz

Yüce Rabbimiz tarafından kendisine insanlığın bilgisi verilmiş olan
şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) geleceği aydınlatan hadislerinde
yaşanacak zulmetlere dikkatlerimizi çekerek şöyle buyurmuşlardır:
“Durmayın, dünya ve âhiret hayatınızı mutlu edecek güzel işler yapın.
Zira önünüzde simsiyah gecelerin zifiri karanlıkları gibi fitneler
olacaktır.
Bu fitneler döneminde bazı kişiler mümin olarak başladıkları günlerinin
gecelerini kâfir olarak geçirecekler, kâfir olarak yaşadıkları günlerin
akşamlarında imana ereceklerdir. İşte bu kişiler çıkarlar (mevkiler,
alınacak alkışlar ve övgüler) uğruna İslâmî inanç ve yaşantılarını
yağmalatacaklardır.”1
Peygamberimiz tarafından geleceği açıklanan fitneler, asırlardır İslâm
bilginleri tarafından hayatın din dışı temeller üzerine oturtulması,
ve
hürriyetlerin
çiğnenerek
ekonomik
imkanların
zalimce
haklar
sömürülmesi gibi olumsuzluklar şeklinde algılanmıştır.
Doğruluğuna
inandığımız
bu
tür
değerlendirmeler
baktığımızda fitneler döneminde yaşadığımızı söyleyebiliriz.

zaviyesinden

Sabah-akşam, gece-gündüz arası gibi çok kısa zaman süreçlerinde
İslâm’la kâfirlik türleri arasında pek hızlı değişimlerinyaşanacağı
fitne merkezli dönemlerin oluşum sebebi ilâhî vahyin bilgi kaynağı olarak
değerlendirilmeyişidir. Bir diğer anlatımla Kur’ân’ın ve Nebevî Sünnetin
bilgi aracı olarak kabullenilmeyişidir.
Ana bilgi kaynağı vahiydir

İnsan kendisine akıl ve irade verilmiş, ilim yapabilme özelliği
kazandırılmış tek varlıktır. O, aklını ve duyu organlarını kullanarak,
gözlem ve deney gibi yöntemlere baş vurarak bilgiler edinebilmekte
sentezler yoluyla yeni yeni buluşlar yapabilmektedir.
Ancak akıl ve duyu organlarıyla sağlanan bilgiler Allah’ın insanlığın
yararlanması için yarattığı güneş, ay, yıldızlar, dağlar, denizler,
ovalar, bitkiler, madenler ve canlılar gibi varlıkları aşamamakta, maddi
varlıklara münhasır kalmaktadır.
Zira akıl ve duyu organları yoluyla insan Allah’ı yüce sıfatlarıyla
tanıyamamakta, niçin yaratıldığını bilememektedir. Allah’a, insanlara ve
diğer varlıklara karşı görevlerini öğrenememektedir. Âdil ve ahlâkî

toplumsal hayatın nasıl oluşturulacağını kavrayamamakta, ölüm ötesi
örtülerini
kaldıramamaktadır.
Özetlersek
insan
kendisini
hayatın
anlamlandıramamakta, konumlandıramamakta ve amaçlandıramamaktadır.
Akıl ve duyu organlarıyla edinilemeyecek bütün bu bilgiler ancak ve
alınabileceği içindir ki Mevlamız bu bilgileri,
ancak Yaradan’dan
insanlığa tebliğ edilmek üzere insanlar arasından seçtiği Peygamberlerine
vahyetmiştir. Peygamberler de insanlığa bildirmişlerdir.

İşte bu ilâhî vahiy, akıl ve duyu organları gibi bilgi kaynağıdır.
Böylece akıl ve duyu organlarının üretiği bilgilerle maddî, vahyin
sunduğu bilgilerle de manevî hayatımızı aydınlatmış, hayatta gerçekten en
hakiki mürşit olarak üç kaynaklı bilgiyi rehber tutmuş oluruz.
Ne acıdır ki insanlık akıl ve duyu organları kullanarak maddi çevresini
aydınlatırken vahiy kaynağını dışlayarak manevî dünyasını karartmaktadır.
Karartılmakta devam edilen manevî dünyamızda zaman zaman görülen ahlâkî
ve hukukî nitelikli insanlık değerleri hiç şüphe edilmemelidir ki, Hz.
Muhammed (sav) dahil peygamberler tarafından iletilmiş vahiy kaynaklı
değerlerdir.
Akıl yüce, duyu organları mübarektir ama...

Vahye muhatap olup onu anlayan ve yorumlayan akıl, pek tabiidir ki
yüce, duyu organları da mübarektir. Ama onları kendilerini aşan alanlarda
kullanmak akla da duyu organlarına da aykırılıktır. Bu aykırılığı bizler
yaşıyoruz.
Bu sebepledir ki Kur’ân ve Sünnet’te zuhur eden vahyin aydınlığından
yararlanamıyor, kâfirliğe düşüren değişimler yaşayabiliyoruz.

Devleşen görsel ve
akşamdan sabaha neden
çalışalım.

yazılı
olduğu

medyanın hızlandırarak sabahtan akşama,
değişimleri iki örnek vererek açıklamaya

Sabahtan akşam inanç değişimlerine örnekler

a- İslâm, din, dil, ırk, renk ve cinsiyet ayırımı gözetmeksizin bütün
insanların hakları ve hürriyetlerini tanır. Ancak özgür iradelerle
yönetime seçilecek insanların İslâmî değerlere inançlı olmasını
öngörür.2 Çünkü Yaradan’a
gelen ölçüleri yaşatamaz.

inanmayan

yaratılanları kuşatamaz. Ondan

Bu Vahiy bilgisi içselleştirilemezse, yöneticilerin seçiminde dini
tercih
nedeni
olamayacağını
işleyen
bir televizyon
bağlılığın
programı bile bizi İslâm dairesi dışına çıkarabilir.

b- İslâm hukuku kasıtla göz çıkaranın cerrahî bir operasyonla gözünün
çıkarılması, taammüden öldürenin öldürülmesi gibi Kur’ân dilinde
kısas olarak verilen bir ceza sistemi getirmekte, ancak mağdura ve
maktulün varislerine tazminat veya af yoluyla kısası düşürebilme
yetkisini de tanımaktadır.3 İnsan doğasıyla bire bir örtüşen kısas
akıl ve gönül birlikteliğini oluşturmuş insanlara Kur’ân’da insan

hakları
ve
hürriyetlerini
sunulmaktadır.

koruyucu

bir

değer-yöntem

olarak

Bu vahye dayalı bilgiyi özümseyememiş kişilerin örneğin ölüm cezasını
yerecek
panelistlerin
konuşmalarıyla
çağdışılıkla vasıflandırıp,
kısasa karşı tavır alarak kâfirliğe girmesi mümkündür.

Verilen misallerde olduğu gibi yalnızca bir Kur’ânî kuralla çatışmak
bile İslâm’ın bütününü dışlamak olduğundan böylece sabahtan akşama,
akşamdan sabaha imandan küfre geçişler yaşanabilmektedir. Aynı şekilde
Vahyi bilgilere yönlendirici bir televizyon programı, bir makale, bir
sempozyum da kâfirlikten İslâm’a dönüşü sağlayabilmektedir.
Dünya hayatında kişiliksiz asalaklığa, âhiret
hayatında ise azaplı
uğratabilecek
bu
hızlı
fakat
olumsuz
değişimlerden
zulmetlere
korunabilmek için bu değişimlere sebep olan cehaleti gidermek, akıl ve
duyu organları yanı sıra onlara da rehberlik edecek ilâhî vahyi, bilgi
kaynağı edinmek gerekir. Bir diğer ifadeyle hayata okunur vahiy olan
Kur’ân’la ve vahyin bir diğer türü olan Peygamberi sünnetle bakmak
gerekir.
Vahye
dayalı
bilgiler
edinme
zaruretini
Peygamberimiz
fitneler
gerçeğini vurguladığı bir diğer hadislerinde şöylece açıklamaktadır:
“Yakında kişinin mümin olarak sabahlayıp kâfir olarak geceleyeceği
fitneler oluşacaktır. Bu fitnelerden ancak Allah’ın kendilerini vahiy
kaynaklı bilgilerle dirilttiği kişiler korunabilecektir.”4
Bilgi kaynaklarımız akıl, duyu organları ve vahiy olmalıdır

Manevî dirilişin kaynağı olduğu için vahiy kaynaklı Kur’ân ve Sünnet
bilgilerimizi geliştirmeliyiz. Zira vahiy kaynağını dışlayan düşünce
ürünleri, politik eylemler, kültürel etkinlikler ve kanuni yönlendirmeler
sabahtan akşama, akşamdan sabaha bizi imanla-küfür arasında gel-gitlere
dini
inançlarımızı
ve
değerlerimizi
satar
duruma
uğratabilir,
düşürebilir. Bunun acı verici örneklerini izleyebiliyoruz.
Biz yalnızca nefsimiz ve yakın çevremiz için değil toplumumuzun bütünü
için de atılımlar yapmalıyız; akıl ve duyu organları yanı sıra vahiy
kaynaklı bilgileri de kullanarak soyut akılcıların karanlıklarına ışıklar
saçmalıyız.
Bilgi ve siyaset atı kendisini binecek vahiy adamlarını beklemektedir.
Hutbemizi bir âyet mealiyle bitiriyorum:
“Ey Peygamber de ki: Allah’ı bırakıp kendilerine sığındınız güçleri ve
güçlüleri hiç düşündünüz mü? Bu güçlüler yeryüzünün hangi parçasında bir
yer yarattılar. Yoksa onlar gökler (in yaratılması ve yaşatılmasın) da
bir pay sahibi midirler? (Eğer öyleyse ve bu) iddianızda doğru iseniz
bundan önceki herhangi bir ilâhî kelâmı veya (dayandığınız bir müsbet)
bilgi kalıntısını getirin bana.”5

Doğal Âfetleri Günahlarımız Oluşturmaktadır

Yüce Rabbimizin rahmeti bütün varlıkları kuşattığı ve biz kullarına
merhameti de pek çok olduğu için yaşadığımız mutluluklar Allah’ımızın bir
ihsanıdır.
Bizler hak inançlarımız ve güzel amellerimizle üzerimizdeki nimetleri
artırabilir ve sürekli kılabiliriz. Ancak hiç şüphe edilmemelidir ki
kuşatıldığımız çok yönlü bunalımlar, anarşiler, krizler, harpler ve de
türü
tabii
afetler
yalnızca
günahlarımızdan
zelzele-deprem
kaynaklanmaktadır.
Kur’ânımızın özellikle peygamber kıssalarında
Şûra Sûresi’nde şöylece açıklanmaktadır:

bildirdiği

bu

hakikat

Şûra Sûresi âyet 30:

“Başınıza gelen herbir musibet bizzat yaptıklarınız sebebiyledir. Kaldı
ki Allah günahlarımızın pek çoğunu da affetmektedir.”
Bir ölçüde de olsa soyut aklımız ve bilgimizle ferdi ve
sosyal
arasında ilişkiler kurarak Kur’ânımızın
buhranlarımızla günahlarımız
gerçeği
algılayabiliriz.
Örneğin
içki
ile
kazalar
ve
açıkladığı
cinayetler, faizle ekonomik çöküntü, cinsel haramlarla ahlâkî ve tıbbi
arasında
bağlantı
kurabiliriz.
Ancak
inançlarımız
ve
zararlar
yaşantılarımızla tabiat hadiseleri arasında nasıl ilişki kurulacaktır?
Konumuza açıklık getirmek için şöyle sorabiliriz.

Yeryüzünü, tabiat kanunlarını ve insanları yaratan ve insanları iradeli
kullukla görevlendiren Yüce Allah tabiat olayları ile insanların hayat
tarzları arasında bir alaka kurmuş mudur? Daha açık bir ifadeyle
sorarsak; insanların imanlı veya inançsız, adâletli veya zalim, ihsankâr
veya bencil, ibadetli veya ibadetsiz olmalarıyla vücuda gelen tabiat
hadiseleri arasında bir bağlantı varmıdır:
Kur’ân bu sorunun cevabını bizlere vermekte, söz konusu ilişkilerin
varlığını, bağlantıların gerçekliğini vurgulamaktadır.

Güneş, ay, yıldızlar, toprak, bulutlar, rüzgârlar ve bütün tabiat
kanunları Allah’ımızın hizmetimize sunduğunu bildirdiği varlıklardır.

Rabbimize karşı kulluk bilinci içinde yaşadığımız ve de tabiat
varlıklarının doğal yapıları ve işlevlerine müdahale etmediğimiz sürece
onlar yaratılış doğrultularında bize hizmet verirler. Özellikle iman,
ibadet, adâlet ve de maddi yardımlar gibi salih amellerimiz ve de
tövbelerimiz onların sadık birer yar gibi hizmetlerini sürdürmeleri ve de
artırmalarına vesile olur.

Kur’ânımız bu gerçeği Peygamberler diliyle şöylece açıklamaktadır.
Nuh Sûresi âyet 10-13:
“... Rabbinizden
mağfiret dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır.
(Mağfiret dileyin ki), üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.
Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bağlar bahçeler ihsan etsin,
sizin için ırmaklar akıtsın.”
Hûd Sûresi âyet 52:
“(Hûd Peygamber şöyle demişti;) Ey kavmim! Haydi artık günahlarınız
için Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da tevbe ve pişmanlık içinde
O’na yönelin ki, size gökten bolca rahmet ve bereket yağdırsın; gücünüze
güç katsın. Suçlular olarak (Rabbinizden) yüz çevirmeyin.
Tabîat olayları ahlakî hayatımızla bağlantılıdır

İmânın, yararlı işlerin ve başta adâlet ve cömertlik olmak üzere ahlâkî
güzelliklerin tabiat hadiselerini olumlu yönde etkileyeceği şüphesizdir.
Bunun gibi Allah’ı tanımama, zulüm ve toplum payını vermeksizin mallar
üzerine çullanma gibi günahlar da tabiat hadiselerini etkiler, kuraklık,
seller, kasırgalar ve depremler şeklinde aleyhimize yönlendirir.

Kur’ânımız
inkârları
ve
isyanları
sebebiyle
tabiat
olaylarıyla
toplulukları
bizlere
açıklamakta,bu cezalandırma
cezalandırılmış
kanununun bizler için de işleyeceğini de duyurmaktadır.
Hakka Sûresi âyet 4-8 ve Ahkâf Sûresi âyet 5:

“Semûd ve Ad kavimleri de (Peygamberlerini ve onlarla gönderilen ilâhî
kanunları tanımadılar.) Ani bir felaket şeklinde kafalara çarparak
yaradanın huzurunda sorgulamayı başlatacak Kıyâmeti yalanladılar.
Semûd kavmi şiddetli bir depremle yok edildi.
Ad kavmi ise öfkeli bir kasırga ile yok olup gitti. Allah onların
(kökünü kurutmak üzere) üzerine o kasırgayı yedi gece sekiz gün estirdi;
insanların
kökünden
çıkarılmış
hurma
kütükleri
gibi
yere
Öyleki
yıkıldıklarını gözünde canlandırabilirsin. Şimdi onlardan geriye kalan
bir iz görüyor musun? (İşte biz günahkârları böyle cezalandırırız.)”

Kur’ânımızın
açıkladığı
gerçekleri
Sevgili
Peygamberimiz
de
duyurmaktadır. O bir hadislerinde ölçü ve tartı yoluyla insanların
yiyenlerin
kıtlığa
uğratılacağını,
zekatlarını
vermeyen
haklarını
topluluklara da yağmurların kısıtlanacağını haber vermiştir.
Tabii (Doğal) âfetler ceza türleridir

14 Asırdır insanlık Allah’ın evrensel kıldığı Rahmet Peygamberi Hz.
Muhammed’in çağlarını yaşamaktadır. Hz. Muhammed’in davetine muhatab
topyekûn
cezalar
verilmemekte,
ancak
mevziî
cezalar
topluluklara
uygulanmaktadır.
Savaşlar, krizler, hastalıklar, kasırgalar, azgın seller, kuraklıklar
ve depremler hep ceza türleridir. Cezalar genelde âhiret hayatına

ertelenmekle
beraber
cezalandırılmaktadır.

özellikle

zulümler

dünyamızda

da

Yeryüzünde tesadüf yoktur. Her oluş planlıdır ve kader programı içinde
bir rahmet veya azap habercisidir. Allah’ın bilgisi, hikmeti ve izni
dışında bir oluş vücuda gelemez.
Allah’a, O’nun sınırsız bilgisine
depremleri
anlayamaz
inanmayanlar
irtibatlandıramazlar.

ve
ve

insanlığa gönderdiği vahye
insanların yaşantılarıyla

Yerleşim
alanlarının
bilimsel
olarak
seçilmesi,
gerekli
yapı
malzemelerinin gerektiği ölçüde kullanılması gerekir. Ancak bunların
yapılması inkarlar, isyanlar ve zulümlerin doğurduğu depremler gibi tabii
âfetleri ne engeller ne de etkilerini azaltabilir.
Depremler dahil seller, kasırgalar, hortumlar gibi doğal âfetlerin
belirli bölgeleri ve insanları etkilemesinin hiç şüphesiz kaderî sırları
vardır.

Doğal
âfetler
inkarcılar
ve
günahkârlar
için
cezadır.
Onları
inançlı fakat
eksik
amelli
müminler için
günahlardan
durdurmayan
arındırmadır; âhiret şehitliğine erdirerek Cennet’e hak kazandırmadır.
İnsanlık için ibrettir ve Kur’ân diliyle büyük bir deprem olan Kıyâmet
için de bir uyarıdır.

Bizler için yaratılmış ve hizmetimize verilmiş tabii varlıklardan zarar
görmeden yararlanabilmemiz ve de büyükler büyüğü Kıyâmet depremine
hazırlanabilmemiz için tövbeler etmeliyiz, depremzedelerimize yardımlar
ulaştırmalı ve de İslâmî hayatta karar kılmalıyız.

Allah, Bizim Dostumuzdur

Pek çoğumuzun bildiği ve sıkça okuduğu İhlas Sûresi’nde Yüce Rabbimiz,
kendisini SAMED olarak vasıflandırmaktadır.

Allah Samed’dir. Bütün yaratılmışların varlık sebebidir. Tüm yaratıklar
O’na muhtaçtır. O, ihtiyaçların arz olunacağı tek mabuddur. Bütün
varlıkların hayatı gibi bizim hayatımız da O’nun ilmiyle, kudretiyle,
hikmeti ve rahmetiyle sürekli tecellisine bağlıdır.

Sözün özü odur ki, bizler de O’na muhtacız. Acze düştüğümüzde, çaresiz
kaldığımızda O’na muhtaç olduğumuz gibi, kendimizi güçlü hissettiğimiz,
güvenlik ve bolluk içinde yaşadığımız dönemlerimizde de O’na muhtacız.
O’na ihtiyacımızın bilincinde olarak özgür irademizle O’na yönelmek de
kulluk görevimizdir.
* * *
Bizleri
yaratan
ve
hayat
sahnesine
çıkaran
Rabbimiz
sınırsız
hikmeti
gereği
bizleri
yeryüzünde
olamayacağımız
denemesine tabi tutacağını bildirmektedir.

vâkıf
kulluk

Bakara Sûresi 155-156:
“And
olsun
ki sizi
korku,
açlık,
mallardan-canlardan-ürünlerden
eksiltme yoluyla imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele. Sabırlılar
ızdırab verici olayla karşılaştıklarında şöyle derler; Biz Allah içiniz,
sonunda O’na döneceğiz.”
İlâhî denemelere uğratılacağımız içindir ki bizler, bizleri kuşatan
bütün olayların Allah’ın bilgisi ve takdiri altında cereyan ettiğine
inanmaya ve de her an O’na yönelmeye muhtacız.
Allah’a yönelerek, O’na sığınmak ve O’nun yardımını dilemek, zaaflarla
kuşatılmış insanın en güçlü ve güzel yanıdır.

Bizleri
samimiyetle
Allah’a
yöneltip,
yakartan
sıkıntılarımız,
en
büyük
âhiret
yatırımlarımız,
ebedî
mutluluk
üzüntülerimiz
vesilelerimizdir. Üstelik yönelişlerimiz ve yakarışlarımız ilâhî yardımın
gelişine, düşmanların etkisizleştirilmelerine ve yitirilen nimetlerin
daha iyilerinin gelmesine sebeptir.
Yeter ki sabır gösterebilelim. Şöyle yapsaydım böyle olurdu gibi
şeytanî yaklaşımlara kapı açmayalım. Âcizliği benimseyip ümitsizliğe
kapılmayalım.

Yukarıda değinilen şerlerin hayırlara yol açabileceği şeklindeki
hakikatler Allah’ın ve Peygamberi’nin bildirdiği müjdeli gerçeklerdir. Bu
gerçekleri Kur’ân’dan ve Nebevi sünnetin açıklamalarıyla örneklendirelim:
a) Hz. Nuh azim sahibi peygamberlerden idi. Bütün bir ömrünü vererek
kavmini Allah’a ve erdemli bir hayata çağırdı. Fakat sonunda
inkârlarını ve alaylarını sürdüren kavmi önünde çaresiz kaldı. “Ben
yenik düştüm. Yardımını gönder Allah’ım!”1 diyerek, Rabbine yöneldi.
Hak tanımazların
helakini diledi. Hz. Nuh’un bu yönelişi ve
yakarışıdır ki, dönemin inkârcı insanlığını kuşatan büyük Tufan
başladı.

b) Hz. Yunus güzel kullardandı, Peygamberdi. Yıllarca Allah’a çağırdı.
O’nun yasalarını kabule davet etti. Ama söz dinletemedi. Sonunda
imana gelmeyen, cevr-u cefaları bitmeyen milletini bıraktı. Ayrılıp
bindiği gemide çekilen kurayı kaybedenlerden ve denize atılanlardan
oldu. Gecenin karanlığı, denizin azgın dalgaları ve kendisini yutan
zulmet
içinde
Samed olan
Rabbine yöneldi.
balığın karnındaki
“Allah’ım sığınılarak-yakarılacak ilah yalnızca sensin. Sensin bütün
yüceliklerle vasıflı, tüm eksikliklerden beri olan. Ben nefsine yazık
edenlerden oldum...”2 tespihi ile Rabbine yakardı. Bu yöneliş
sebebiyle kurtuldu.
c)

Hz.
Musa,
ilâhî
bir
aşkla
büyük
atılımlar
gerçekleştiren
Mucizelerle
yüklü
ilâhî
çağrısı,
Firavun’u
peygamberlerdendi.
etkilemedi. Azgınlığını sürdüren Firavun, insanları kendi buyrukları
ile yönetmek, ilahlaşmak istedi. Zulmünü giderek artırdı. Firavun’a
yönelik uğraşıları sonuçsuz kalan Hz. Musa, Rabbine yöneldi. Öfke
dolu bir yürekle şöyle yakardı:
“Ey Rabbimiz! Sen Firavun ve kodamanlarına dünya hayatında debdebe ve
mallar verdin! Mevlamız! Senin yolundan saptırsınlar diye mi?
Rabbimiz! Onların mallarını sil-süpür, kalplerini şiddetle sık. Onlar
o elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır.”3
İşte bu yöneliş ve
Kızıldeniz’e gömdü.

yakarıştır

ki,

Firavun’u

ve

aristokratlarını

* * *
İhlasla Allah’a yöneliş ve yakarış, O’nun yardımını celbettiği ve hak
zalimleri
çökerttiği
gibi,
kaybedilen
nimetlerin
daha
düşmanı
da
armağanlandırır.
Sevgili
Peygamberimiz
şöyle
hayırlılarıyla
buyururlar:
“Bir musibete uğradığında, biz Allah içiniz ve biz yalnızca O’na
döneceğiz diyerek Rabbine yönelen ve ‘Allah’ım! Beni bu musibetten kurtar
ve elimden çıkandan daha hayırlısı ile beni nimetlendir’ niyazıyla
yalvaran kişinin duâsı mutlaka kabul olunur.”4
* * *
Bütün varlıkların
boyunca
hayatımız

muhtaç olduğu
sürmelidir.

Rabbimize iradeli yönelişimiz tüm
Bunalımlı,
problemli,
elemli

zamanlarımızda,
çaresiz
anlarımızda,
O’na
yakaracağımız
beklentilerimize kavuştuğumuz dönemlerimizde de O’na bağlanacağız.
İlâhî
nimetler
altında
nankörlüğe
sapmanın
karartabileceğini bildiren şu âyeti iyi özümsemeliyiz.

ebedî

gibi,

bahtımızı

Yunus Sûresi âyet 12:
“İnsana zorluk dokunduğunda yan yatarken, otururken, ayaktayken bize
yalvarır. Ama sıkıntısını giderdiğimizde, uğradığı zorluk sebebiyle bize
hiç yalvarmamış gibi çekip gider. Aşırılığa saparak nankörlük yoluna
girenlere yapmakta oldukları işte böyle güzel gösterildi.”
Örneklerimiz olan peygamberler gibi önce ve mutlaka gücümüz ölçüsünde
yapabileceklerimizi yapmalı, çile çekmeyi de göze almalıyız. Ancak
ümitsizliğe düşmemeliyiz.

Bütün yüceliklerle vasıflı olan Rabbimiz Samed’dir. Tüm varlıklar gibi
bizler de O’na muhtacız. İradelerimizi kullanarak bilinçle Mevlamıza
O’na
arz-ı
ihtiyaç
etmeliyiz
ki, zaaflarımız
güce,
yönelmeliyiz.
elemlerimiz mutluluğa dönüşsün.

Hutbemizi, Allah’a yönelişin eşsiz örneklerini sunan ve yakarışların
benzersiz nağmelerini duyuran Peygamberimizden bir hadisle bitiriyorum.
Vahyin aydınlığında hayata nasıl bakılacağını öğreten hadislerinde O
şöyle buyuruyor:
“Allah’ın emir ve yasaklarına uy ki, Allah seni korusun. Allah’ın helâl
ve haram sınırlarını gözet ki, O’nun rahmeti ve yardımını önünde hazır
bulasın. Rahat ve neşeli zamanlarında sen O’nu kul olarak tanımaya çalış
ki, dar ve elemli zamanlarında O da seni lütfuyla hatırlasın.

Para-mal-mevki-sıhhat, istediğin zaman yalnız Allah’tan iste. Yardım
talep ettiğin zaman da yalnız Allah’tan yardım talep et. İyice bil ki
olacak işleri içerici kader senaryosunu yazan kalemin mürekkebi kurudu.
Bu itibarla, bütün insanlar Allah’ın senin için takdir etmediği bir
menfaati sana sağlamak isteseler buna güç yetiştiremezler. Aynı şekilde
Allah’ın senin için takdir etmediği zarara seni uğratmak isteseler buna
da güç yetiştiremezler. O halde aklını kullan da hoşuna gitmeyen söz, iş
ve davranışlarda da pek çok hayırlar olabileceğini, ilâhî yardımın
sabırla geldiğini, refahın sıkıntıları, kolaylıkların da zorlukları takip
ettiğini çok iyi bil.”5

Hayata Ölüm Döşeğinden Bakabilmek
Sözlerin en güzeli, imanlı insanlar için en müessir ve kalıcı olanı, hiç
şüphesiz, Allah’ın Kitabı Kur’ân’ın âyetleridir.
Şimdi, geliniz, kafa ve gönül birlikteliği içinde Naziat Sûresi’nin
sondan on üç âyetini beraberce dinleyelim:

“Karşı konulmaz
büyük felaket olan yeniden
diriliş günü gelip
çattığında, o gün insan, uğrunda gayret sarfedip yaptığı her şeyi
de onu görmeye mahkum edilenlerin karşısına
hatırlayacak. Cehennem
sınırlarını aşıp, başına buyruk olup
getirilecektir. Çünkü kulluk
edip hedefleyenlerin
azgınlaşan ve de yalnızca dünya hayatını tercih
varacağı yer, o Cehennem’dir. Ama, Rabbinin yüceliğinden korkanların ve
ilâhî
yasaları
çiğnemekten
alıkoyanların
barınağı
da
nefislerini
Cennet’tir.
(Ey Peygamber!) Şimdi, sana o büyük felaketli diriliş gününü, ne zaman
gerçekleşecek diye soruyorlar. Sen, onun hakkında ne söyleyebilirsin ki?
Ona ilişkin bilgi, Rabb’inin katındadır. Sen, ancak o günden korkanları
uyarıcısın. O günü görüp yaşadıklarında, kendilerinin dünya hayatında
bir
akşam
veya
kuşluk
vakti
kadar
yaşamış
olduklarını
sanki
anlayacaklar.”
Anlamlarını aktardığımız âyetlerin sonuncusunu bir daha sunalım!
“O günü görüp yaşadıklarında kendilerinin dünya hayatında sanki bir
akşam veya kuşluk vakti kadar yaşamış olduklarını anlayacaklar.”
Hayat kitabımız Kur’ân-ı Kerim, dünya mallarının bütününü “az bir meta”
tanımlamaktadır.
Âhiret
penceresinden
bakıldığında,
dünya
olarak
hayatının da akşam veya kuşluk vakti ya da yarım veya bir gün gibi
algılanacağını açıklamaktadır.1
Bu gerçeği, kısmen de olsa, bizler de kavrayabiliriz. Yaş gruplarımıza
göre, fikir ayaklarımızı kullanarak, hatırlayabildiğimiz ölçüde on,
yirmi, otuz, kırk, elli yıl maziye dönelim ve yaşadığımız hayatı
değerlendirelim. Bir akşam veya kuşluk vakti gibi görülmeyecek mi?

Düşünce ayaklarımızla bir de yirmi, otuz yıl hatta elli, altmış yıl
sonrasına, ölüm döşeğine veya kabir kapısına gidelim. Oradan geriye dönüp
baktığımızda, dünya hayatımız bize yarım veya bir gün gibi görülmeyecek
mi? Zaten mazi geçmiş, gelecek meçhul ve hayat yaşanılan andan ibaret
değil midir?
Peki, nedir bu Yaratan’a ve O’nun yasalarına göre programlanmaksızın
gafletle yaşanan hayatlar?

Peki, nedir bu yalanlar, jurnaller, iftiralar?
Nedir bu zulümler, entrikalar?
Nedir bu mallar uğruna verilen kavgalar, oluşturulan çeteler, mafyalar?

Ölüm döşeğinden, kabir kapısından bakıldığında bir sinema filmi kadar
kısacık olduğu görülebilecek bir hayat için mi?
Kaldı ki, bu kısacık hayatın uzunca bir sorgulaması olacak, azapları
veya armağanları ile karşılaşılacak...
Bütün bunlardan
duyulacak...

önce

de hasretleri

yaşanacak,

sınırsız

pişmanlıklar

Kıyame Sûresi, âyet 26-30:

“Son nefes
kişinin boğazına
gelip
düğümlendiğinde,
kurtaracak bir doktor yok mu, diye sorulur.

tedavi

edip

Ölüm sancıları içinde kişi de artık ayrılık vaktinin gelip çattığını
anlar.
Artık (geç kalınmış bir pişmanlık içinde) gidiş Rabb’inedir.”
Kasırgalaşan bu pişmanlık, herkes tarafından duyulacak.
Biricik
buyurdu:

hayat

önderimiz

Peygamberimiz

Hz.

Muhammed

(sav),

şöyle

- Ölen hiçbir kişi yoktur ki, pişmanlık duymasın.
Sahâbiler sordular:
- Ya Resûlallah, kişinin duyacağı pişmanlık nedir?
- İyi işler ve hayırların sahibi kişi, amellerini niçin artırmadığına;
kötü amellerinin sahibi kişi ise, niçin kötü işlerini bırakıp tövbe
etmediğine pişman olur.2
Bir sahabinin göz yaşları
Bu pişmanlığın nasıl duyulacağını, size, dâhi bir sahabinin gözyaşları
ile tablolaştırmaya çalışacağım:
Amr b. As:
Arap dâhilerindendi. Azılı bir İslâm düşmanı iken Müslüman oldu.
Saygısından dolayı Hz. Peygamber’in yüzüne doya doya bakamayacak kadar
rûhsal gelişim gösterdi. Hz. Peygamber’in döneminde pek çok başarılı
hizmetler verdi. Takvâ sahibiydi.
10 yılı Hz. Ömer devrinde olmak
fethettiği Mısır valiliğinde bulundu.

üzere
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yıl,

kumandan

olarak

Şan, şöhret, mal, mülk sahibi oldu. Ne var ki, Hz. Ali ile Muaviye
arasında cereyan eden olaylar da Hz. Muaviye’den yana tavır koydu.
90 yaşında iken ölüm döşeğine serilen bu dâhi sahabi, son demlerinde
sürekli ağlıyordu.

Sen, Hz. Peygamber’in sevgisine ermiş, iltifatına uğramış bir sahabi
değil misin, diyerek teselli vermeye çalışan çocuklarının bu sözleri,
onun gözyaşlarını eksitmiyor, artırıyordu.

Pişmanlığın fırtınalaştığı son sözleri ve niyazı şöyle olmuştu:
Allah, beni putperestlikten kurtardıktan sonra Hz. Peygamber’e olan
sevgim, bütün varlığımı kuşatmıştı. Benden, Hz. Peygamber’i tavsif etmemi
isteseler, buna güç yetiremem. Çünkü, saygımdan ötürü O’na doya doya
bakamadım.
Bu hâl üzere ölseydim, Cennet’lik olduğumu ümit edebilirdim.
Sonra birtakım
vereceğim?

işlere

daldım.

Onlar

hakkında

Rabb’ime

nasıl

hesap

Muaviye’nin dünyası için âhiretimi batırdım, aklımı şaşırdım. Nihayet
ecelim geldi.
Allahım! Suçsuz değilim ki, mazeret beyan edeyim.
Ben ancak Sen’den başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed’in senin
kulun ve elçin olduğuna şehâdet ederek sana geliyorum.3
Dünyamızı sevebiliriz

Dünyamızı sevebilir, önemseyebiliriz; sevmeli ve önemsemeliyiz de...
Çünkü biz, dünya hayatında kulluk denemesine uğratılıyoruz.

İnsanlar
için
yaratılmış
tüm
nimetler
ve
güzelliklerden
faydalanabiliriz; faydalanmalıyız da... Çünkü, yararlanıp şükretmek,
bizim kulluk vazifemizdir.

Yaşadığımız toplumda kültürel, ekonomik ve siyasî her türlü mücadeleyi
verebiliriz; vermeliyiz de... Çünkü bu tür hakka dayalı mücadeleler,
bizi, Cennet’e götürecek cihâddır.
Ancak, dünya hayatına ölüm döşeğinden veya kabir kapısından bakmayı
öğrenmeliyiz. Hakikat penceresinden bakıldığında, bir akşam veya kuşluk
vakti gibi görülecek bu dünya hayatında, bizi, sonu gelmez ve fayda
vermez pişmanlıklara ve hasretlere düşürecek işlerin faili olmaktan
kaçınmalıyız.
Hutbemizi bir âyet anlamı ile bitiriyorum:

“Dünya hayatı, gerçekte ancak bir oyun ve eğlencedir. Rabbinin emirleri
ve yasaklarına bağlanan
kullar
için
âhiret hayatı
şüphesiz daha
4
hayırlıdır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?”

Sekülaristler Değil, Ancak Mü’minler Şehid Olabilir

İnsan gibi onun hakları-hürriyetleri ve yaşadığı yurdu da yücedir,
dokunulmazdır. İslâm; yüceliği ve dokunulmazlığını pekiştirdiği bu kutsal
değerlerin korunmasını görevleştirmiş, bu uğurda can veren Müslümanı
şehid olarak vasfetmiş ve Cennet’le müjdelemiştir.
Şehid kimdir? Sevgili
tarif buyurmuşlardır:

Peygamberimiz

bir

hadislerinde

şehidi

şöylece

“Şehid: İslâm Dini’nin yasalarına göre yaşamak için verdiği mücadelede
zâlim
güçler
tarafından
öldürülen imanlı
kişidir. Şehid:
baskıcı
saldırılarında can veren Müslümandır.
Şehid: Malını
Mütecavizlerin
korurken zulmen öldürülen mü’mindir.
Şehid: Eşinin ve çocuklarının hayatlarını
canına kıyılan İslâm’a inançlı insandır.”1

ve

namuslarını

korurken

Kur’ân’ımızın işaret ettiği bir tanım da şöyledir:
“Şehid: Çıkarılmak veya içinde esir edilmek istendiği yurdunu korumak
için yaptığı savaşta hayatını yitiren Müslümandır.”2
Yukarıda açıklanan amaçlar uğruna vurulduğu yerde can veren mü’mine
dünya
ve
âhiret
şehidi
denir.
Yıkanılmaz,
kanlı
elbiseleri
3
kefenleştirilir ve cenaze namazı kılınarak defnedilir.
Dünya ve âhiret şehidleri
Rabbimiz şöyle buyurur:

ile

ilgili olarak

Kur’ân-ı

Kerim’de

Yüce

“Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Hayır, onlar diridirler!”4
Rahmet ve harb peygamberi olan Şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)
de şöyle buyurur:
“Dünyanın bütün nimetleri kendisinin de olsa; şehidin dışında Cennet’e
giren hiçbir kişi, dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Çünkü şehid, erdiği
Cennet nimetlerinden ötürü dünyaya tekrar tekrar dönüp on kere daha şehid
edilerek öldürülmeyi ister.”5
Şehide tanık olan ve olunan mânâsına şehid denilmesi, can verirken
erdirileceği Cennet nimetlerine tanık olduğu ve henüz dünyada iken
Cennet’e gireceğine tanık olunduğu içindir. Şehidlikte iman ve can verme
ana unsurlar olduğu için, Peygamberimiz’in açıklamalarına göre yangın,
sel ve deprem gibi tabii afetlerde can veren, boğulan, hamilelikte ölen
ve hastalıklar sebebiyle hayatını kaybeden mü’min kişiler de şehiddirler.
Onlar âhiret şehidleri olarak armağanlandırılacaklardır.6

Kimler şehid olamaz?

Ana hatlarıyla kimlerin şehid olabileceklerini açıklarken, dolaylı
olarak kimlerin şehid olamayacaklarını da beyan etmiş olduk. Ancak
konum yüceliği
Müslümanların yaşadığı toplumda çağrıştırdığı anlamve
sebebiyle şehidlik, İslâm’la iman bağı olmayanlar tarafından sömürüldüğü
için şehid olamayacakları daha tafsilatlı bir şekilde zikredeceğiz.
1-

Allah’a inanmayan veya Allah’a inandığı halde âhiret hayatına;
Cennet ve Cehennem’e inanmayan ya da Hz. Muhammed’in peygamberliğine
ve onun tebliğ ettiği Kur’ân-ı Kerim’in içerdiği emirler, yasaklar ve
gerçeklere iman etmeyen kişi Kur’ân’a göre kâfirdir. O, asla şehid
olamaz. Çünkü şehidlik için iman, temel şarttır.

2- İslâm dininin onaylamadığı bir savaş içinde can veren kişi, Müslüman
olsa da şehid olamaz. Meselâ yalnızca toprak işgal etmek ve ekonomik
çıkar sağlamak için savaşmak haram kılınmış bir zulümdür. Böylesine
gayrimeşru bir savaşa bilinçle katılan kişi, milletini zulmü üzerinde
bir
ırkçıdır.
Şanlı
Peygamberimiz, “Irkçılar
bizim
doğrulayan
7
çizgimiz üzerinde değildir”
buyurdukları için, ırkçı
kahraman
olabilir, ama şehid olamaz.
3- Meşru yöntemlerle oluşturulmuş bir İslâmî yönetime karşı savaş açan;
savaş gerekçeleri giderildiği halde savaşı sürdüren anarşistler
(bâğiler) topluluğunun bir ferdi olarak can veren kişi, mü’min
kardeşlerine silah çekmiş günahkâr olduğu için şehid olamaz.
4- Sosyalizm gibi sekülarist bir düzenin egemenliği veya korunması için
can veren kişi; Kur’ân diliyle “Tağût”un, batıl ideolojilerin
savaşçısı olarak ölmüş bir Cehennemliktir, pek tabii ki şehid olamaz.

5- Asıl amaçları yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmek olan zâlim
yanında
Müslümanlara
veya
gayrimüslimlere
karşı
müttefiklerin
savaşa
bilinçli
olarak
katılarak
ölecek-öldürecek
başlatılacak
Müslüman da şehid olamaz. O, ancak bir zâlim olarak ölür.
Örneğin, Amerika’nın yanında Irak’a yapılacak saldırılarda yer alarak
Müslüman kardeşlerini öldürecek asker cani olur. Öldürülecek asker de
Cehennemlik olur.*

Ancak, adâletli müttefiklerle yurtları işgale uğramış Müslümanların
veya gayrimüslimlerin yurtlarını, canlarını, mallarını ve ırzlarını
korumak için yapılacak savaşta can verecek mü’minler, Allah’ın
rızasını kazanmayı amaçlarlarsa hiç şüphesiz şehid olurlar.
6-

Müslümanlar arasında yapılacak bir savaşta saldırgan tarafta yer
alarak can veren kişi de şehid olamaz. Çünkü Kur’ân’ımız saldırıya
uğrayan tarafta yer almamızı emreder. Sevgili Peygamberimiz de şöyle
buyurur:
“İki Müslüman vuruşmak için (kılıçlarını çekerek)
geldiklerinde öldüren de ölen de Cehennem’dedir.”

karşı

karşıya

7- Değil yukarıda altı madde şeklinde açıklananlar, Müslüman olduğu ve
kuşandığı halde
Allah’ın rızasını amaç
meşru gayelerle silah

kılmaksızın yalnızca ünlenmek, terfi etmek ve geleceğe dönük siyasîekonomik yatırım yapmak için can veren kişi de gerçek şehid olamaz.
Görünürde şehid işlemi yapılıp “dünya şehidi” olarak isimlendirilirse
sonra riyakârlığı sebebiyle
de, bu kişinin ilâhî sorgulamadan
Cehennem’e sevkedileceğini Peygamberimiz bildirmektedir.
* * *
Allah yolunda can vermek olan şehidlik ancak Müslümanlar tarafından
kavranabilecek ve ulaşılabilecek olan Cennet makamıdır. İslâmî imanla yok
anlamındaki
ölümü
öldüremeyenler,
onu
anlayamazlar.
Tarihi
oluş
zaferlerimiz ve hayati savunmalarımızın rûhunu oluşturmuş şehidlik bugün
de en büyük silahlarımızdandır. Savaş uçaklarından tanklara ve tankların
modernizasyonlarına kadar dış dünyaya muhtaç ve bağımlı hale düşürülmüş
ülkemiz, tarihi dönemlerdekinden çok daha fazla gazâ ve şehadet idealine
muhtaçtır. Şehadet eylemlerine terör, İslâm dışı inanç ve amaç uğruna
öldürülenlere de şehid diyerek şehidliğin anlamını yozlaştıranlar -Allah
kuruma toplum olarak ihtiyacımız olabileceğini
korusun- bu manevi
unutmamalıdırlar. Ülkemiz artık modern harp silahlarını üretememenin ve
şehadet inancını gereğince diriltememenin aczi, utancı ve gafletinden
kurtulmalıdır. Zira silahsız ve inançsız savaş yapılamaz.
Hutbemizi bir âyet meali ile bitiriyorum: “Allah yolunda öldürülenlere
ölüler demeyiniz. Hayır, onlar diridirler, ama siz farkında değilsiniz.”10

Her Sözün ve İşin Başında Bismillahirrahmanirrahim

İslâm’ın özü Allah’a imandır, O’na yönelmedir. Çünkü var ve bir olan,
ve
ebedî
Rab
O’dur.
O,
bütün
yüceliklerle
vasıflı,
tüm
ezeli
eksikliklerden beridir. Her bir varlığı kendine özgü bir amaçla yaratan,
istediğini dilediği anda arzuladığı biçimde “ol” emriyle yaratmaya gücü
yeten O’dur.
Rûhundan akıl, ilim ve irade gibi değerler üfleyerek yarattığı biz
insanları kendisini tanımak ve yapmakla yükümlü ve sorumlu kılan da
O’dur.
Görevimiz her zaman ve her yerde bize bizden yakın olan, rahmeti ve
ilmi ile bizleri kuşatan Rabbimizi sürekli olarak anmaktır. Zira
yaratılış doğrultumuzda kendisini anmamızı isteyen O’dur.
Kur’ân bu gerçeği değişik âyetlerde şöylece açıklamaktadır:
[“Ulu olan Rabbini yücelt.”
“Rabbinin adını an ve varlığını O’na yönelt.”
“Beni anın ki Ben de sizi anayım.”]1
O’nu anmanın özel bir yolu da O’nu “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek
anmaktır. İradeli her sözün ve işin başında insanlar, canlılar ve eşya
ile kurulan her ilişkinin başlangıcında O’nu Bismillahirrahmanirrahim
diyerek anmak O’na ve mutlak egemenliğine imanın gereğidir, zarurettir,
ihtiyaçtır ve de edeptir. Elbette o anılacaktır, biz O’nun varlığıyız.
Alâka kurduğumuz ve kullandığımız canlı ve cansız bütün varlıklar
O’nundur.
O’nun rahmeti, bilgisi ve yönetimi altında olduğumuzun, O’nun verdiği
güçle varlığımızı sürdürdüğümüzün bilincini yaşatmak için her atılımda
Bismillahirrahmanirrahim diyerek O’nu anacağız, O’nun adıyla kendimizi
yetkilendireceğiz.
Örneklerden hareket edersek şöyle diyebiliriz:
- Kur’ân okumak, abdest almak, kurban kesmek ve Kâbe’yi tavaf etmek
gibi doğrudan ve de bağımsız ibadet olan işlerde Allah’ın adını anacağız.
Zira Kur’ân ve Nebevi sünnet ibadet şuurumuzu pekiştirmek için bu ve bu
ibadetlere
Bismillah
veya
Bismillahirrahmanirrahim
diyerek
gibi
başlamamızı emredip öğütlemektedir.

- Bizler bu gibi özel ibadetler yanı sıra, hayatın yemek, tuvalete
gitmek, cinsel ilişkiye girmek, vasıtaya binmek gibi rutin işlerine
başlarken de Allah’ın adıyla, bir diğer ifadeyle Bismillahirrahmanirrahim
diyerek başlayacağız.

Hayatın bütününü ibadetleştirmek için verdiğimiz örneklerle ilgili
buyruklar
bakın
bizleri
nasıl
görevlendirmekte,
rutin
Peygamberî
işlerimizi içine alarak hayatımızın bütününü nasıl ibadetlendirmektedir.
[“Allah’ın adını anarak; besmele çekerek yemeğe başla ve de sağ elinle
önünden ye.”
“Helalar şeytanların
Bismillah demesi, cin
koruyucu engeldir.”

Kişinin helaya
bakışları ile

girmeden
arasında

“Eşinle ilişkiye gireceğin zaman Bismillahirrahmanirrahim
Böylece
Besmele
ile
başlarsan
sevaplarını
yazan
başla.
cünüplükten gusül abdesti alıncaya kadar, sana sevap yazarlar.”

diyerek
melekler

gözetleme yerleridir.
şeytanlarının (şerli)

“Elini vücudunun ağrıyan yerine koy ve üç defa Bismillah de, sonra da
şöyle duâ et: “Yaşadığım fakat kurtulmak istediğim bu elemden Allah’ın
yüceliği ve gücüne sığınıyorum.”]2
İnançlı ve inançsız bütün insanların yaşamları ve nesillerini sürdürmek
için yapmak zorunda oldukları örneklendirilen rutin işlere besmele ile
başlanılmasının öğütlenmesi, genelde gaflet edilen nimetlere dikkatimizi
çekerek imani bilincimizi geliştirmek içindir.
Binbir çeşit
maddeleri
yiyerek
enerjiye
dönüştürebilmek,
alınan
gıdaların posasını boşaltabilmek, vücudumuzda oluşan milyonlarca canlıyı
hayat maddesi olarak eşe aktarabilmek... Yaratanın bilgi, rahmet ve
kudret zuhuru olmadan gerçekleşebilir mi?
İrademiz dışında oluşan bu kevni mucizeleri Yaratıcıyı anmadan ve O’na
hamdetmeden nasıl geçiştirebiliriz?
Doğrudan ibadet olan amellerle ve dolaylı olarak ibadetleştirilebilen
rutin işler yanı sıra, okumak gibi irademizi kullanarak yapabileceğimiz
amaçlı diğer bütün sözlerimiz ve işlerimizi de Allah’ın adıyla, yani
Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayarak gerçekleştireceğiz.
İşi ibâdetleştirmek için Besmele çekmeliyiz

Sözlü ve fiili bir eylemi yalnızca yapmış olmak için değil de,
beklenilebilecek azami faydayı güzellik katarak sağlayabilmek için onu
kutsallaştırarak yapmak gerekir. Bunun içindir ki sevgili Peygamberimiz
şöyle buyurmuşlardır:

“Bismillahirrahmanirrahim
amaçlı iş eksiktir.”3

denilerek

başlanmayan

her

bir

iradeli

ve

Besmele çekilmeksizin standartlara uygun kaliteli iş yapmak mümkündür
ve de yapılmaktadır. Ancak her bir kaliteli görünen iş, Allah görüyor
şuuruyla ve armağanı O’ndan alınacağı inancıyla yapılacak aynı işin
yanında eksik kalmaya mahkumdur. Çünkü Allah’ın beğenisine yönelmek
sınırsız gelişmelere ve güzelliklere açılmaktır.
Sunulan bilgiler ışığında her bir söze ve işe Bismillah veya
Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamanın gereği anlaşılmaktadır. Dini

literatürde müekked sünnet ifadesiyle açıklanan bu gereklilik
kesimi ve avlanmada farz görevimiz olmaktadır. Çünkü Rabbimiz
kesiminde adının anılmasını emir buyurmaktadır.4

hayvan
hayvan

Bismillah demeksizin
hayvan
kesimine
başlamak ve avımıza silah
yöneltmek Allah adına değil, benliğimiz adına öldürmektir ki, bu eylem

bir cinayettir. Kur’ân diliyle fısk; Yaratıcıya başkaldırmaktır.5 Bilerek
işlenilecek bu cinayetin cezası kesilen hayvanın etinde mahrumiyettir ve
de ilâhî azaptır.
Besmele; şiarımız, tanıtıcı parolamızdır

Bismillahirrahmanirrahim cümlesi, içerdiği Allah lâfzıyla Rabbimizin
mutlak yüceliği ve egemenliğini, “Rahman” sözcüğü ile de O’nun rahmetinin
bütün yaratıkları kapsayan evrenselliğini açıklamaktadır.

Rabbimizle biz kulları arasında müşterek kullanımlı bir sıfat olan
“Rahim” sıfatı da Rabbimizin özel rahmeti ve ebedî armağanlarına ancak
O’na itâatkâr merhametli kulların erebileceğini müjdelemektedir.

Bu sebeple emrolunup öğütlendiğimiz besmele şiarımız, diğer varlıklara
karşı tanıtıcı parolamızdır. O’nun adının yürekten anılması zararları
önleyeceği için de güvenlik sigortamızdır. Her sözümüze ve işimize
elbette besmele ile başlayacağız.

Dinimizin, olgun aklın ve bilimin onaylamadığı yalan, iftira, içki,
ve
faiz
gibi
haram
sözlere
ve
işlere
Allah’ın
adıyla
zina
başlanılamayacağına göre, ancak O’nun adıyla başlayabileceğimiz meşru
işleri yapacağız. O’nun adıyla başlayacağız ki, yeme-içme, yatıp-kalkma
gibi rutin faaliyetlerimizi de ibadetleştireceğiz. Adını anarak rahmetine
ve yardımına sığınacağız ki başladığımız meşru işleri şeytanî sapmalara
uğramadan bitirebileceğiz.
Kur’ân müfessiri İbni Abbas ne güzel söyler:

“Kur’ân’ın,
besmeledir.”6

şeytanı

Hutbemizi besmele
âyetle bitiriyorum:

insanlara

dahil

Allah’ı

boyun

eğdiren

zikretmenin

en

önemini

büyük

âyeti,

açıklayan

bir

“...Çok iyi biliniz ki kalplerin huzuru Allah’ı anmakla gerçekleşir.”7

Geceleri Ganimet Bilelim

Zatından bir bağış olarak, göklerde ve yerde bulunan bütün varlıkları
bilinçli olarak yararlanabileceğimiz şekilde bizler için yaratan Yüce
Mevlamız bizleri de kendisine ibadetle mükellef kılmıştır.1
İbadet görevimizi yapabilmemiz için yaratılarak hizmetimize
manzumesinden
biri
de gece
ile
gündüzdür.
Bu
varlıklar
Kur’ânımızda şöyle açıklanmaktadır:

sunulan
gerçek,

“Tefekkür etmek ve şükredici olmak isteyenler için gece ile gündüzü ard
arda getiren Allah’dır.2
Gündüzler de kulluğumuz için bizlere boyun eğdirilmiş olmakla birlikte
geceler daha bir ayrıcalıklıdır. Çünkü Kur’ân ifadesiyle, “Gece ibadeti
daha etkili, tefekkürle Kur’ân okuyuş bakımından daha verimlidir.”3

Bu gerçek sebebiyledir ki, Rabbimiz gündüzlerden çok gecelere
içerek dikkatlerimizi daha bir geceler üzerinde yoğunlaştırmıştır.
Değişik Kur’ân sûrelerinde Mevlamız, açıklayacağı
öncesinde geceler üzerine yemin ederek şöyle buyurur:

büyük

and

hakikatler

“Bürüyüp örttüğü zaman geceye andolsun. And olsun gelip geçtiği zaman
geceye. Geçmeye başladığı dem geceye yemin ederim. Kasem ederim dönüp
giden geceye.”4
Oluşumları ve merhaleleri itibarıyla mucizevi olan geceler, ölümü ve
yeniden dirilişi de belgeleyen süreçlerdir. Zira Kur’ân dilinde uyku ölüm
gibidir
En’am Sûresi’nde şöyle buyrulur:
“Sizi geceleyin ölü (gibi) yapan ve gündüzün ne yaptığınızı bilen
Allah’dır. O sizi Kendisi tarafından tespit edilen ömrü tamamlamak üzere
her gün hayata geri döndürür. En sonunda O’na döndürüleceksiniz ve o
(hayatta)
yaptığınız
bütün
işleri
(karşılıklarıyla)
size
zaman
gösterecektir.”5
Geceler rûhî gelişimin aracıdır

Rûhî gelişime ve güzel kulluğa aracı kılınabileceği içindir ki,
hizmetimize
sunuluş
amaçları
doğrultusunda
değerlendirmek
geceleri
konumundayız. Bu amaçtan gaflete düşülmemesi için Kur’ânımız’da şöyle
emir buyurulmaktadır:

“Gecenin bır kısmında Allah’a secde et ve gece uzun bir süre yücelterek
O’na ibadete koyul.”6

Bu gibi Kur’ânî emirler doğrultusunda hareket etmeyen ve geceleri
Kur’ân âyetleri ve yaratıklar üzerinde tefekkür, Allah’ı zikir, secde ve
de duâlarla değerlendiremeyen hiçbir benlik gelişemez.

Gece
kıyamı
olamadan
rûhen
gelişilemeyeceği, faziletlerle
bezenilemeyeceği ve de inançlar ve ahlâkî değerler uğrunda gerekli
mücadele verilemeyeceği içindir ki, Yüce Rabbimiz evrensel kıldığı
Peygamberi Muhammed’e risaletinin başında gece ibadeti ve tefekkürünü
emir buyurmuştur. Gece kıyamı da Hz. Peygamber’in ömrü boyunca yapmakla
yükümlü kılındığı görev olmuştur.7
Rabbimiz, sevgisini kazanacak ve ebedî armağanlarına erecek kulları da
gece yaranı kullar olarak şöylece vasfetmiştir:
[“Bütün varlıkları rahmetiyle kuşatan Allah’ın has kulları, geceleri
Rablerine kıyama durarak ve secdelere vararak ibadet ederler.”
“Muttakiler, Cennetler ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü
geceleri pek az uyurlar, seher vakitleri istiğfar ederlerdi.”]8

onlar

Kur’ânımız’ın
yönlendirdiği
gece
ibadetini
bilfiil
örnek
olarak
Peygamberimiz de öğütlemiştir. Onun gece ibadeti ile ilgili uyarıları ve
tavsiyeleri pek çoktur.
Salât ve selâm üzerine olsun. O şöyle buyurur:

“Beş vakit namazın dışındaki en faziletli namazlar, gece namazlarıdır.”
“Şanı yüce olan Allah, her gece gecenin üçte biri geçtikten sonra (gece
ibadetine kalkacak kullar için) rahmetiyle tecelli eder ve şöyle buyurur:
Bütün varlıkların yaratıcısı ve sahibi benim.
Bana duâ edenin duâsını kabul ederim. Benden
veririm. Bağışlanmasını isteyeni de bağışlarım.”9

isteyene

dilediğini

Büyük oluşlara geceler hamiledir
Kur’ân ve Peygamber yolunu izleyerek gece ibadetine rağbet edenler gayb
âlemine açılarak feyizlenmişler, hakikat nurlarını emmişler ve Yaradana
yakınlığın Cennet lezzetlerine ermişlerdir.
Bir Allah dostunun şu tespitleri gönüllerimizi aydınlatmalıdır:

“Dünyada Cennet nimetlerine benzer bir şey varsa, o da gece ibadetinden
alınan zevktir.”10
Geceler büyük oluşlara gebe olduğu içindir ki, insanlığa inen son ilâhî
vahiy Kur’ân gece indirilmeye başlanmış, İsra ve Mirac gibi büyük
hadiseler geceye münhasır kılınmıştır. Bin aydan daha hayırlı olup her
yıl insanlık hayatı ile ilgili kaderî planlar ve vazifelendirmelerin
gerçekleştirildiği, güvenlik ve rahmet saçmak için meleklerin yeryüzüne
indirildiği zaman süreci de geceye tahsis buyrulmuştur. Bir diğer
ifadeyle, gündüz değil de bir gece Kadir olmuştur.
Gecelerimize kıymayalım

Haramlarla karışık gıdalar, akşamlara taşınan aşırı yorgunluklar ve
ihtiraslar günler boyunca işlenen günahlar ve gerçek dışı haberleri,
haram eğlenceleri, cinsellik ve şiddet dolu filmleri içeren televizyon
kanallarına takılmalar gecelerin bereketini alıp götürmektedir.

Engelleri aşalım. Telâfi edilemeyecek kayıpları daha da çoğaltmadan,
geceleri akşam-yatsı-sabah namazları ve cemaatleriyle, gece zikirleri ve
secdeleriyle, seher vakti istiğfarları ve duâlarıyla, kafa ve gönül
diliyle okunacak Kur’ânlarla değerlendirelim. Sevgili Peygamberimiz,
birbirlerini gece namazları ve duâlarına kaldıran eşlerin zikredici
erkekler ve kadınlardan yazılacağını duyurmakta ve onları ilâhî rahmetle
müjdelemektedir.
Hutbemizi bir hadisle bitiriyorum:

“Aman gece ibadetine sarılın. Sizden önceki erdemli kullar gece
benimseyerek
yüceldiler.
Çünkü
gece
ibadetleri
Allah’a
ibadetini
bağışlatıcı,
günahlardan uzaklaştırıcı
ve
yakınlaştırıcı, günahları
bedenî rahatsızlıkları da gidericidir.”11

Sonumuz Aynı Olmayacak

Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı
şöyle buyurmaktadır;

Kerim’in

Necm

Suresi’nin

39-41.

âyetlerinde

“İnsan için ancak çalışmalarının karşılığı vardır. Ona çabalarının
karşılığı gösterilecek. Tam tamına karşılığı da verilecektir.”
Bu âyetlerden açıkça anlaşılacağı üzere insan için yaptığı çalışmaların
karşılığı vardır. Ancak bu ilâhî yasa dünya hayatı ile ilgili olmaktan
çok âhiret hayatı ile alâkalıdır. Zira insan, dünya hayatında yaptığı
bütün çalışmaların karşılığını bulamayabilir.

Ani ölümler, borçluların iflası, genel veya bölgesel krizler, hatalı
adlî kararlar, siyasî baskılar, yıkıcı rekabetler, cana ve mala yönelik
zulümler, sömürüler, kader programından kaynaklanan engeller ve daha
sebepler,
insanların
yaptıkları
çalışmaların
karşılığını
birçok
almalarına mani olabilir. Ne var ki âhiret hayatı böyle değildir.
Adâlet terazileri kurulacak
Âhiret hayatında ilâhî adâlet terazileri kurulacak, hiçbir insan zulme
uğratılmayacak, herkes yaptıklarının karşılığını bulacaktır. En küçücük
hayırların armağanları alınacak, zerre miktarı da olsa şerlerin cezası
çekilecektir. Geliniz bu gerçekleri Kur’ân’ımızın âyetlerinden öğrenelim;
Enbiya sûresi âyet 47;
“Kıyâmet günü için pek hassas adâlet terazilerini kuracağız. Hiç kimse
en küçücük bir haksızlığa dahi uğratılmayacak. Hardal tanesi; zerre
miktarı kadar da olsa iyi/kötü her ameli tartıya sokacağız. Hesap görücü
olarak biz yeteriz.”
Zilzal sûresi âyet 7-8;
“(Herkes yaptığı çalışmanın karşılığını bulacak)
Kim zerre miktarı bir hayır yapmışsa onu görecek. Kim zerre miktarı bir
şer üretmişse onu da görecektir.”
Akıbetlerimiz farklı olacak

Herkesin yaptıklarının karşılığını bulacağı gerçeğinden hareketle ve de
kesin bir dille ifade edebiliriz ki âkıbetlerimiz aynı olmayacaktır.
Allah’a iman edenlerle etmeyenlerin, helal ve haram çerçevesi içinde
yaşayanlarla yaşamayanların, ibâdet edenlerle etmeyenlerin, adâletlilerle
zalimlerin, insanlığa hizmet verenlerle çıkarcı sömürücülerin âkıbetleri

bir
olmayacaktır.
Nefislerini
ilahlaştıranlarla
ahlâksızlıklarını
putlaştıran ve de İslâmî değerleri çiğneyen beyin özürlülerin âkıbetleri
pek korkunç olacaktır. Bu hakikati kavrayamayanlar yüce kitabımız Kur’ânı Kerim’de şöyle uyarılmaktadır:
“(Yasakladığımız)
kötülüklere
atılanlar,
kendilerini
iman
edip
(emirlerimize uygun) doğru ve hayırlı işler yapanlarla aynı tutacağımızı
mı sanıyorlar. Hayatları ve ölümleri onlarla eşit mi olacak. Ne kötü
yargıda bulunuyorlar.”1
Yaptıklarının karşılığını görmeyeceklerini sanarak
verenler Sâd sûresinde ise şöyle uyarılmaktadırlar:

pek

kötü

hüküm

“...Vay hallerine Cehennem ateşindeki inkârcıların.
Yoksa iman edip iyi işler yapanlarla yeryüzünde inkâr edip kötü işler
yapan bozguncuları bir tutacağımızı mı sandılar? Allah’a karşı sorumluluk
olanları
yoldan
sapmışlarla
eşit
kılacağımız
mı
bilincinde
(zannettiler.)”2

Kulluk çizgisinde yaşayanlar Cennet’e girecek
Kulluk çizgisi üzerinde yaşayanlarla, başlarına buyruk olanların, ilâhî
hükümlere tabi olanlarla batılperest egemen kâfirleri ve zalimleri
izleyenlerin âkıbetleri bir olmayacak da ne olacak? Ne olacağını
Kur’ân’ımızdan dinleyelim.
Secde Sûresi Âyet 18-19:
“Hiçbir Mü’minle Hak yoldan çıkmış fasık kişi bir olur mu? Elbette bir
olmazlar. İman edip de (emir olundukları) güzel amelleri yapanlara,
yaptıkları çalışmaların karşılığı olarak barınacakları Cennetler vardır.
(Kur’ân rehberliğinden ve Muhammed önderliğinden) sapmışların varacakları
yer ise ateştir. Onlar kurtulmak için her çırpınışlarında yeniden ateşe
atılırlar ve onlara şöyle denir: Yalanlamış olduğunuz ateş azabını tadın
bakalım.”
Ömür Her An Bitebilir
Ömür takviminin son yaprağı her an düşebilir. İlâhî muhakeme her dem
başlayabilir.

Çarptırılacağımız
karşılığı olacaktır.

cezalar,

uğrayacağımız

azaplar

yaptıklarımızın

Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kalbin
tasavvur edemeyeceği, sınırsız nimetler, tükenmez güzellikle ve sonsuz
mutlulukla dolu Cennet hayatı da îlahi rahmeti çeken amellerimizin sonucu
olacaktır.
Hutbemizi bir hadisle bitirelim:
“Akıllı kişi îlahi ölçülere
hayatı için çalışandır. (Zira
vardır.)”3

göre hayatını düzenleyen ve ölüm ötesi
insan için ancak çalışmasının karşılığı

Kur’ân’ın Mucizevî Özellikleri

Kur’ân, Allah’ın Kitabıdır. O’nun insanlık için koyduğu son yasaların
bütünüdür. Allah, onu, seçtiği ve evrensel kıldığı peygamberi Muhammed’e,
Cibrîl isimli melek aracılığı ile âyet âyet ve sûre sûre, indirmiştir.

Yirmi üç senelik bir zaman süreci içinde vahyedilen Kur’ân, lafzı ve
manasıyla Allah sözüdür. O, diğer mukaddes kitablar gibi belirli
milletlere değil, bütün insanlığa gönderilmiş ve Kıyâmete kadar geçerli
kılınmıştır.
Hakîm, Fürkan, Tenzil ve Nûr gibi isimleri olan Kur’ân, 114 sûre ve
6666 âyetdir.
Allah’ın Resulü Hz. Muhammed, kedisine indirilen Kur’ân’ı tebliğ etmiş
ve de yazdırmıştır.
İnsanlığa hayat nizamı kılınmış Kur’ân; bütün varlıklara ve hayata
yorum getiren iman esaslarını açıklamakta; yapılması gerekli kulluk
ödevlerini bildirmekte, kaçınılması zaruri haramları öğretmektedir.
Kur’ân, ailevi, içtimai, iktisadî,
ahlâkî öğütler ihtiva etmektedir.

hukuki

kaideleri

vaz’

etmekte;

Hz. Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa gibi peygamberlerle ve onların
gönderildiği toplumlarla ilgili bilgiler veren Kur’ân, bu toplumların
kültürleri, medeniyetleri ve akıbetleri hakkında da haberler sunmaktadır.
Kur’ân-ı Kerim, ayrıca göklerle ve yer küresi ile alakalı, canlı ve
cansız varlıklarla ilgili bazı tabiî kanunları da açıklamaktadır.

Kur’ân-ı Kerim, Kıyâmete kadar geçerli olacak bir hayat nizamı
kılındığı için, her dönemde, Allah’ın kitabı olduğunu belgeleyecek
mucizevi özellikleri içermektedir.
Onun bu özelliklerine dört madde halinde şöylece değinebiliriz:

a- Kelimeleri ilâhî bir ahengi ve etkili bir musıkiyi içeren Kur’ân-ı
Kerim’in akla, kalbe, göze, kulağa ve diğer duyu organlarına hitab
eden, sembollerle ifadeye yer veren, az söze çok manalar yükleyen
ebedî ve mucizevi bir dili vardır.
Hiç bir insan ve hiç bir topululuk Kur’ân’ın bir sûresine eş değerde
bir söz örgüsünü bile vücuda getiremez. Bizzat Kur’ân, kendisinin
iddia
edenleri buna çağırmakta,
fakat
ilâhî kitab olmadığını
başaramayacaklarını da bildirmektedir.1

Kur’ân’ın ondört asırdır devam eden ve layıkıyla ancak arab dili
uzmanlarınca kavranabilecek olan bu ebedî mucizesi bugün de devam
etmektedir.
b- Kur’ân; itikadi, içtimai, iktisadî, hukuki ve ahlâkî yasaları ile
insanlığı kuşatan çok yönlü bir hayat düzenidir. İnsanlığın bedeni ve
rûhi yapısıyla ve de ferdi, ailevi ve içtimai hayatı ile böylesine
uyum sağlayıcı yasaları ihtiva eden ve bu yüceliği insanlığın ilim ve
teknikteki gelişimi ile daha açık bir şekilde tezahür eden Kur’ân,
insan sözü değil de Allah sözü olduğunu kanıtlamaktadır. Zira
böylesine bir Kitab’ı 14 asır önce Mekke’de doğmuş büyümüş ve üstelik
hiç öğrenim görmemiş bir insanın vücuda getirmesi mümkün değildir.
c-

Kur’ân’ın, Allah’ın Kitabı olduğunu belgeleyen bir özelliği de
gerçeği açıklamış olmasıdır.
insanlığın bilmediği pek çok ilmi
Kur’ân’ın indirildiği çağlarda bilinmeyen ve ancak asırlarca sonra
öğrenilebilen bu gerçekleri, miladi yedinci asırda yaşamış bir
insanın bilmesi mümkün olmadığından hiçbir insan onun Allah sözü
olduğunda şüphe edemez.
Kur’ân-ı Kerim:

a- Göklerle yerin bir olduğu ve sonradan ayrıldığını, her bir canlının
sudan yaratıldığını,
b- Güneş ay ve diğer gezegenlerin kendi yörüngelerinde seyrettiğini,
c- Yer küresinin uçlarının basık olduğunu ve döndüğünü,

d- Yükseldikçe hava basıncının düşerek nefes almanın güçleşeceğini,
e- Evrenin uzayıp- genişlediğini,

f- Rüzgârların aşılayıcı olduğunu,

g- İnsan parmaklarındaki hatların farklılığını,
i- Çocuğun ana karnındaki oluşum devrelerini,
k-

Herşeyin bir düzen içinde yaratıldığı
bağlandığını vs. açıklamıştır.2

ve

sebeb-netice

kanununa

Kur’ân-ı Kerim, örneklerini sunduğumuz pek çok ilmi gerçeği açıkladığı
gibi, henüz anlaşılmamış pek çok ilmi gerçeğe daha işaret etmektedir.

Hz. Süleyman devri bilim adamlarından birinin bir anda kilometrelerce
uzaktaki tahtı Hz. Süleyman’ın huzuruna getirdiği anlatılarak uzayda
eşyanın nakledildiğine dair Kur’ân’ın verdiği haber, devrimizde bile
bilime ufuk açmaktadır.

Kur’ân ilme ufuk açmaya devam etmektedir
Kur’ân-ı Kerim, göklerde, yer yüzündeki canlılar gibi canlılar olduğunu
onların
bir
araya
getirilebileceği
imkânına
dikkati
bildirmekte,
çekmektedir ki, insanlık henüz bu ilmi seviyeye varamamıştır.
Cinlerin ve onların inkârcı azgın kolu olan şeytanların varlığı ve
insan vücudunun gözeneklerine nüfuz edebilen yapı maddeleri hakkındaki
Kur’ân bildirisinin mahiyeti henüz bilinmemektedir.

Tarihi asırlarda insanlığın pek büyük medeniyetler kurduklarına dair
Kur’ân’ın verdiği haberlere arkeolojik araştırmalar henüz ulaşamamıştır.3

Verdiğimiz bu örneklere, Kur’ân-ı inceleyen bilim adamları tarafından
daha pek çok örnekler verilebilir.

Kaldı ki, Kur’ân-ı Kerim’in ölüm ve ölüm ötesine, evrende vuku bulacak
kıyâmet değişikliğine, Cennet ve Cehennem’e (vs), dair bildirdiği hakikat
üstü hakikatler ise ilmi gelişmelerle dahi tam olarak kavranamayacak
gerçeklerdir.
d- Kur’ân-ı Kerim’in yaşayan ve yaşayacak olan bir mucizesi de
asliyetini koruması, milyonlarca insan tarafından, her an okunur olması
ve ezberlenmesidir.
Kur’ân-ı Kerim, Hz. Muhammed’e nasıl indirildi ise -bir kelime eksiksiz
ve fazlasız olarak- öylece elimizdedir.
O, ondört asır önce değil de devrimizde indirilmiş
tazeliği içinde her gün ibadet duygusu ile okunmaktadır.

gibidir.

O,

bu

Namaz kılınırken Kur’ân-ı Kerim’den başta Fatiha Sûresi olmak üzere
mutlaka bir bölümün okunduğunu düşünür, güneşin doğuş farklılıkları
sebebiyle yeryüzünün muhtelif bölgelerinde mü’minler tarafından her an
namaz kılındığı ve gece ibadetine kalkıldığı da hatırlanırsa, onun yer
yüzünde her an okunduğu gerçeğini kavramış oluruz.

Yeryüzünde semavî ve gayr-ı semavî Kur’ân hacmindeki hiç bir kitab onun
kadar okunup ezberlenmemiştir. İndirildiği dönemden beri giderek artan
bir oranda her nesilden yüz binlerce insan tarafından baştan sona
ezberlenmiş ve ezberlenmektedir. O’na inanan her mü’min, ondan hiç
değilse bir sûre bilmektedir. Kur’ân’ın dikkati çeken bir özelliği de
onun manasını anlamayanlarca ezberlenebilmiş olmasıdır.

Kur’ân Allah’ın kitabıdır
Kur’ân, Allah’ın kitabıdır. Bizleri Kur’ân’ına iman bahtiyarlığına
erdiren Allah’ımıza hamd eder, Kur’ân izinde bizleri dünya ve âhiret
saadetine erdirmesini dilerim.
Hutbemizi bir hadisle bitiriyorum.
Enes İbn-ü Malik (R.) anlatıyor.

Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- İnsanlardan
vardır.

Allah’a

ehil

olmuş;

(O’nun

sevgisine

ermiş

kullar)

Sahabiler (bu yüce insanların kimler olduğunu öğrenmek istediler de)
sordular:
- Ya Resûlallah! Bunlar kimlerdir?
- Onlar, Kur’ân ehli olan:
yasaklarına göre yaşayan)lardır.

(O’nu

okuyan

ve

(Kur’ân’ı okuyan ve O’nunla amel eden kullar da)
ermiş olan kullardır. Hem de O’nun has kullarıdır.4

O’nun

emirleri

ve

Allah’ın rızasına

İçimizi de Dışımızı da Güzelleştirmeliyiz

Yüce Allah insanı beden ve rûhtan müteşekkil olarak yaratmıştır. Bu
yaratılış özelliği sebebiyledir ki insanın bütün sözleri, davranışları ve
ve manevî
yönlü,
bir
diğer
ifadeyle şekil
ve öz
işleri maddî
içeriklidir.Bu özellik ibâdetleri içine alacak şekilde de kapsamlıdır.
Âhiret saâdetini amaçlamaları gereken müminlerin emrolundukları ve
öğütlendikleri amellerin bütününde maddî ve manevî şartlara uymaları
gerekir. Bir başka anlatımla görüntüde ilâhî vahyin, aklın ve bilimin
belirleyeceği şekil şartlarına uyarak ve özde Allah’ın rızasını gaye
edinerek yaşamlarını sürdürmeleri gerekir. Çünkü şekle ve öze ilişkin
şartlar hayat düzenimiz kılınan İslâm’ın gereği, dünya ve âhiret
mutluluğumuzun da ana vesîlesidir.
Şekle ilişkin şartlar

Şekle ilişkin şartlara uyulması gereğini
hadisleriyle şöylece misallendirebiliriz.
a-

Sevgili

Peygamberimizin

Kılık kıyafet düzgünlüğü bir şekil şartıdır, fakat uygulanması
zarûridir. Kişi kılık kıyafetini düzenlemeli, görüntüsüne sadelik
saçı sakalı
içinde güzellik kazandırmalıdır. ÇünküPeygamberimiz,
birbirine karışmış kişiyi yermiş, Allah’ın, verdiği nimetlerin
kişiler üzerinde görülmesini sevdiğini bildirmiş, insanlar arasında
benek gibi olunmasını öğütlemiştir. Kişilerin giyim kuşamlarını
istemelerinin
kibirle;
kendini
beğenmişlikle
güzelleştirmek
irtibatlandırılamayacağını duyurmuştur.1

b- Namazda ayakta duruş, rukû’a ve secdeye varış, rek’atların sayısı ve
de ta’dil-i erkân maddî nitelikli şartlardır, ama Nebevî Sünnet’le
görevleştirilmişlerdir.Bu sebeple huşû’ içinde kılınsa da bu görünür
şartların yerine getirilmediği namaz sahîh değildir.
c-

Üretilen malların sağlam ve güzel görünümlü olması
nitelikli bir şarttır. Ama lüzumludur. Çünkü Peygamberimiz,

da

maddî

“Allah, yapılan her işin güzel yapılmasını emretmiştir.”
“Allah, kulunun işini sağlam yapmasını sever.”2 buyurmuştur.
Öze ilişkin şartlar

Şekle/ görüntüye ilişkin şartlar önemlidir, ancak öze ilişkin; manevî
şartlar daha önemlidir. Şanlı Peygamberimiz [“ Allah sizin vücutlarınıza

ve yüz hatlarınıza değil, kalplerinize bakar.” ve “Yapılan
buyurarak bu
niyetlere ve amaçlara göre değerlendirilir.”]3
açıklamaktadır.
Biz
konuyu
açabiliriz.

Kurân

ve

Sünnetten

vereceğimiz

örneklerle

işler
önemi
şöylece

aa- Namaz ve duâ kıblesinin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a
Yahûdiler
tarafında
ibâdetin
özü
imiş
gibi
döndürülmesinin
değerlendirilmesi üzerine Bakara sûresinin 177. âyeti indirilerek gerçek
kulluğun /erdemliliğin görünür dış şartlara uymakla sağlanamayacağı
şöylece vurgulanmıştır:

“Yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz gerçek fazîlet ( erdemlilik
) değildir.Gerçek erdem sahibi, Allah’a, Âhiret Günü’ne, meleklere, vahye
ve Peygamberlere inanan, kendisi için ne kadar kıymetli olsa da malını
akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara yardım isteyenlere
ve insanları kölelikten kurtarmaya harcayan; namazını kılan, zekâtını
ödeyen kişidir. Ve gerçek erdem sahipleri söz verdiklerinde sözlerini
felaket,
sıkıntı
ve
zorluk
anlarında
sabredenlerdir.İşte
tutan,
Allah’a karşı sorumluluk bilinci
sadakatlerini gösterenler onlardır.
taşıyanlar da işte onlardır.”

bbHz.
İbrahim’in
öğretisinden
saparak
haccı
şekilperestliğe
dönüştüren cahiliyet dönemi insanları, ihramlı iken evlerine/ çadırlarına
arka kapılarından girerler ve bu derinlikten yoksun şekli uygulamalarının
kabulüne
sebep
olacağına
inanırlardı.
Kur’ân
bu
olumsuz
haccın
uygulamadan hareketle ibâdetlerin yalnızca dış formlarına yoğunlaşmanın
hakiki kulluk / gerçek erdem olamayacağını şöylece açıklamıştır:
“Gerçek kulluk / erdemlilik (zannedildiği gibi) evlere arkalarından
değildir.
Ama
erdem
sahibi
hakiki
kul
Allah’a
karşı
girmeniz
sorumluluğunun bilincini duyandır. O halde evlere kapılarından girin ve
Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki gerçek mutluluğa
erişebilesiniz.”4
cc- Sevgili Peygamberimiz, güneşin altında dikili durduğunu gördüğü
hakkında
kendisine,
bu
adam
ayakta
durup
oturmayacağına,
kişi
gölgelenmeyeceğine ve konuşmayacağına ve böylece oruç tutacağına and içti
denilince, o, önemli olanın görüntü değil öz olduğunu açıklarcasına şöyle
buyurur:
-Tarafımdan ona söyleyiniz.gölgeye
Fakat orucunu tamamlasın.5

çekilsin

ve

otursun.Konuşsun

da.

Şanlı Peyganberimiz (s.a.) iki çocuğu arasında onlara dayanarak yürüyen
kişi hakkında kendisine, -yürüyerek Kâ’be’ye gitmeyi adadı, – denilince
de, o kişinin bineğe binmesini emreder ve şu açıklamayı yapar:
-Allah bu adamın nefsini böylesine cezalandırmasına muhtaç değildir.6

Verilen bütün bu misaller özün önemli olduğunu açıklamaktadır. Ancak bu
hareketle
şeklin
önemsizliği
yargısına
varılmamalıdır.
örneklerden
Değinildiği üzere şekilsiz öz de kabul olunur bir nitelik taşımayabilir.

Özün önemini vurgulayan ilâhî ölçülerle şeklin önemini açıklayan
düsturlar bir arada değerlendirildiğinde anlaşılacağı gibi şekil de
önemlidir, öz de. Ne var ki öz daha önemlidir. Öz daha önemli olduğu
içindir ki genelde şekil şartları yerine getirilse bile özellikle öze
ilişkin şartlardan yoksunluk yapılan amelleri geçersiz kılabilir. Üstelik
bu gibi şekil şartlarına uygunluğu sebebiyle Cennet’e götürücü olarak
görülebilen ameller Cehennem’e iletici de olabilir.
Aşağıda özetleyerek sunacağımız hadis-i
kalpleri ürpertmekte ve uyarmaktadır:

Peygamberî,

duyarlı

kafa

ve

Peygamberimiz,
görünür
şekil
şartlarına
uydukları,
ama
rızasını
hedefleyici öze yönelmedikleri için zahirde şehit olarak tanınan kula
diye savaştın- buyuracağını;
Allah’ın–sen, sana yiğit adam desinler
Kur’ânın ihlaslı okuyucusu ve öğreticisi olarak bilinen kişiye, - sen
güzel okuyucu, büyük âlim denilmesi için okudun ve öğrettin- diyeceğini
bildirmektedir; toplum yararına yaptığı harcamalarla görülen kimseyi de –
sen sadece cömert denilmek için harcadın- suçlamasıyla yereceğini
açıklamaktadır.
-Salât ve selâm üzerine olsun – böylece o, bu üç zümrenin, şekil
şartlarını yerine getirmekle bereber, Allah’ın rızasını gaye edinici
özden ; manevî içerik ve amaçtan yoksun oldukları için Cehennem’e
yuvarlanacaklarını beyan buyurmaktadır.7
* * *
Bizler Yaratıcımızın kullarıyız. Hayatımızın her anı ve safhasında
emrolunduğumuz / öğütlendiğimiz gibi şekle de öze de önem vermeliyiz ki
mutlu olabilelim.Hutbemizi Peygamberimizin yaptığı duâ ile bitiriyorum:
“Allah’ım! İçimi dışımdan daha güzel eyle. Dışımı da güzelliştir.

İslâm’in Bütünlüğü ve Örtü Estetiği

İslâm Dini Kur’ândır, onun açılımı ve pratiği olan Nebevî Sünnettir. O,
bir bütündür, yüceliği, evrenselliği ve mucizevi yeti bu bütünlüğündedir.
Özetlersek o inanç esaslarıdır, ilâhî emirler ve yasaklardır, özel
ibadetlerdir, öğütlerdir, cezaî prensiplerdir, tarihin geleceğe ışık
tutan yorumudur...
Ama bütün bunların bütünüdür.
Misallendirirsek o yalnızca Allah’a ve ölüm ötesi hayatına imân etmek,
namaz kılmak ve zekât vermek değildir. O sadece âdalet ve sözleşmelere
olarak
algılanamaz,
içki-kumar-zina-faiz
yasakları
olarak
bağlılık
görülemez. Onu tek başına suçun cinsine göre cezayı öngören yasalar
dizisi olarak değerlendiremeyiz, ahlâkî öğütler ve peygamber kıssaları
olarak nitelendiremeyiz. Onu Allah evren ve insanın yorumundan ibaret
olarak da açıklayamayız.
Kültürel birikimimize göre örnekleri çoğaltabiliriz.
İslâm bir bütündür ve bütünlüğü de yüceliğindedir

Açıklanan
düsturlar-görevler
tek
tek
olarak
değerlendirildiğinde
İslâm’ı çağrıştırabilirler, ama İslâm değildirler. Zira bunlar ve bunlar
gibi İslâmî kutsalları örneğin Allah’a imanı, duâyı, doğayı korumayı,
cezasını,
katılımcılığı,
yardımlaşmayı,
merhameti,
haklar
ve
ölüm
özgürlükleri savunmayı, karaborsa, faiz ve homoseksüellik gibi yasakları
ve benzerlerini, dünyamızın tanıdığı diğer muharref semavi dinlerde,
beşeri felsefî ve ahlâkî sistemlerde de bulabiliriz.
İslâm’ın büyüklüğü, madde ile mana, rûhla beden, fertle toplum, hukukla
ahlâk, dünya ile âhiret arasında dengeyi kuran ve saadetimizi üstlenen
bütünlüğündedir.
Bu
sebeple
biz
onun
bütünlüğüne
inanmak
1
mecburiyetindeyiz.
Onun bazı itikadî ve ahlâkî ölçülerini dışlayamayacağımız gibi sosyal
ve ekonomik hayatı düzenleyen kurallarını da dışlayamayız. Amel hayatımız
da eksiklerimiz olabilir ama inanç hayatımız parçacılığa mütehammil
değildir.
Örtü İslâm’ın bütünü değildir

İslâm’ı bir bütün olarak algılama ve inanma görevimiz sebebiyledir ki
biz Müminler bazı bilgi-mantık ve estetik özürlülerinin zannettiği gibi,

mesela baş örtüsünü de içeren kadın giyimi ile ilgili ilâhî yasayı
İslâm’ın bütünü olarak görmeyiz. Bu gibi yasaları İslâm’ın tek sembolü
olarak değerlendirmeyiz. Ama İslâm’dan biliriz, onun sembollerinden biri
olarak kabul ederiz.
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de Safa ile Mervetepeciklerini, kurban
ibadetini ayrı ayrı
kendisinin
sembolleri
olarak
kesmeyi ve Hac
“Şeâirullah” şeklinde tanımladığına göre bizim her bir İslâmî kural ve
gibi
İslâmî
ölçülere
uygun
giyim
modelini
de
islam’ın
kurum
sembollerinden ve de estetiğimizin temel unsurlarından biri olarak kabul
etmemiz tabiidir.2
Milli
bayraklar,
askerî
üniformalar,uluslar
arası
kurumların
ve
beynelmilel
markalar
bir
parça
kumaş
üzerinde
amblemleri
baş
örtüsünün
İslâmî
giyimin
sembolü
olarak
sembolleştirilirken
alınmasından daha tabii ne olabilir?
Özünde İslâmî kıyafet ölçülerinin yer aldığı, asrımız moda dünyasını
bile etkileyen dinî-millî giysilerimizin siyasî simge olarak, görülmesi
ve bilim şarlatanları tarafından acem ve arab zevksizliği olarak
tanımlanması hiç şüphesiz iman ve bilgi özürlülüğüdür. Okullarda,
üniversitelerde kamu kurumlarında yasaklanması ise zulüm üstü zulümdür.
Örtü siyasî değil, İslâmî sembolümüzdür

Baş örtüsü dahil İslâmî örtü bizim siyasî değil İslâmî sembolümüzdür.
Onu korumak kutsal hakkımız, yasal vazifemizdir. Bize sorulması ve bizim
de birbirimize sormamız gereken asıl soru çiğnenen sembollerimiz pek çok
iken neden İslâmî sembollerden yalnızca biri olan örtü sembolüne takılıp
kaldığımız,diğer sembollerimize sahip çıkmadığımızdır?
Baş örtüsünü içine alan örtü sembolümüzdür de içeriği ve de biçimi ile
islamî eğitim düzeni ve kurumları sembolümüz değil midir?
Özerkliği ve bilimsel özgürlüğünü yitirmiş hakları ve hürriyetleri
tanımaz hale düşürülmüş, Kurânî bilgi ve ahlâktan yoksun bırakılmış,
evrensel düzeyi yakalayamamış, eğitim kurumları ve üniversiteler bizim
sembolümüz olabilir mi ?
Ahlakî kaygılardan beri, maddeci ve bencil insan tipini yetiştiren bu
eğitim sistemine değil kızlarımızı acaba erkek çocuklarımızı göndermemiz
caiz midir? Kıyafet özgürlüğü gerekli ama yeterli değildir.Bilimsel ve
demokratik kaygılar ve İslâmî duyarlılıkla asıl sistemin eleştirilmesi
gerekmektedir.
Örtü sembolümüzdür de
midir?

âdil bir sosyo-ekonomik yapı sembolümüz değil

İslâm mal dokunulmazlığını uğrunda can verilebilir bir hak olarak
sunar, toplumun bütün fertlerinin sosyal güvenceye kavuşturulmasını
İslâmî inancın gereği âhiret saadetinin sebebi olarak belirlerken Allah’a
ve peygamberine isyan edilerek işletilen faiz düzeni ile sömürülen,
sosyal adâleti söndürülen, bizler değil miyiz? Her yıl katrilyonlar

halinde kanımız emilir, vergilerimiz bürokrat-siyaset-sermaye ortaklığına
peşkeş çekilir, savunma gereksinimlerimiz bile kendilerine karşı istiklal
verdiğimiz
milletlerden
dilenilirken
örtümüz kadar
görkemli
harbi
ekonomik sembollerimiz çiğnenmiş olmuyor mu?
Çiğnenen sembollerimiz bir değil, pek çoktur

İslâm bir bütündür, sembollerimiz pek çoktur. Çiğnenen sembollerimiz de
bir değil binlercedir. Bizim temel sorunumuz canımız, çocuklarımız ve
kurup
yaşattığımız
kurumlarda
çiğnenen
haklarımızın
vergilerimizle
bütününe sahip çıkmayışımızdır.
Bir kaça indirdiğimiz içindir ki yasal taleplerimiz yasalar çiğnenerek
engellenmektedir.
Hiç şüphesiz ana suçlular bizleriz. Haklarımızla ilgili Kur’-ânî
gerçekleri açıklamayan müsteşrik tinetli bilinçsiz ilâhîyatçılarımızdır.
alkışlarımızı
“mücahid”
türü
sloganlarımızı,
maddi
Yüreklerimizi,
yardımlarımızı, milyonlar halinde oylarımızı verdiğimiz halde insan
hakları ve özgürlüklerimizi gereğince savunmayan yüreksiz ve bir kısmı da
istismarcı siyasîlerimizdir. Korku travmasına tutulmuş aydınlarımızdır.
Ama unutmamalıyız ki onlar da bizim eserimizdir.

Zalimler gidicidir
Göklerin, yerin ve de tüm varlıkların Rabbi Allah’dır. Bizim görevimiz
yalnızca Ona kulluktur. Onun yaşamamız için gönderdiği İslâm bir
bütündür. O bütünün her bir parçası bizim için birer semboldür. İslâmî
giyim de bir semboldür. O siyasî değil İslâmî simgedir. Gücümüz ölçüsünde
sembollerimizi çiğnetmeyelim. Zalimler zulümleriyle birlikte gidicidir,
Kur’ân diliyle ifade edersek “Zalimler başarıya ulaşamazlar.”3 Ümidimizi
yitirmeyelim
Hutbemizi Şuara sûresinin 227. âyetiyle bitiriyorum:
“ İman eden, erdemli işleryapan,
Allah’ı çokça anan, haksızlığa
sonra
kendilerini
savunan
kişiler
(İslâmî
çizginin
uğratıldıktan
üzerindedirler.) Zulmedenler işe hangi devrime uğrayıp, baş aşağı
döneceklerini yakında bileceklerdir.”

Âcizliği Kabullenmek, İslâm’a Aykırılıktır

Çağımızın insanı, ilâhî iradeyi sembolize eden Kur’ân’ın
çizgisinde
yaşamakla yükümlüdür. Ancak onun yükümlülüğüa gücü ile sınırlıdır.
Kur’ân-ı Kerîm’in Teğabün Sûresi’nde bu gerçek, emir formu ile şöylece
açıklanır:
“Güç yetirebildiğiniz kadar Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde
ve kulluk yaşamı içinde olun. (Allah’ın buyruklarını) dinleyin ve itâat
edin. Kendi iyiliğiniz için karşılıksız harcamada bulunun. Böylece
açgözlülüklerinden kurtulmuş olanlar, işte mutluluğa erişecekler ancak
onlardır!” 1
Yapabileceği emirler ve yasaklarla mükellef kılınan insan, gerekli
atılımları yapacak, “yapabilir olduklarını yapmamak” anlamına âcizlikten
korunacaktır. Şanlı Peygamberimiz (sav), görev yükleyici hadislerinde
şöyle buyurur:
“(Sebeplerine yapışarak) güçlü olan mümin (gerekli atılımları yapmadığı
için) zayıf düşen müminden daha hayırlı ve Allah katında daha sevimlidir.
Fakat her ikisinde de hayır vardır. Sen, sana fayda verecek olanı yapmaya
çalış. (Bu uğurda) Allah’tan yardım iste. (Ama) Âciz olma. Eğer bir
başarısızlığa uğrarsan -şöyle yapsaydım böyle olmazdı- diyerek hayıflanıp
durma.
- Allah’ın takdiri bu. O, dilediğini yapar- de!”2
(Âciz Olma!) şeklindeki Peygamberî buyruk, zihinsel ve fiziksel
özürlüler gibi mazeretli kişilere yönelik değildir. Hiç şüphesiz bu emir,
yapabilir olduklarını yapmada zaaf gösterenleredir. Çünkü insanların güç
yetirilemeyecek olanlarla yükümlü ve sorumlu tutulmayacağını Kurân-ı
Kerîm açıkça bildirmektedir:
“Allah her bir kişiyi ancak güç yetirebileceği ile mükellef kılar.”3
Mümin, âcizliği yenmelidir. İslâm’ın, olgun aklın ve bilimin
verdiği ferdî güzelliklere ve toplumsal hayırlara atılmalıdır.

onay

Hiç şüphesiz, kişinin yapabilir olduklarını yapmasını engelleyen, bir
diğer ifadeyle âcizliğe yönelte n pek çok sebep vardır. Sorumsuzluk,
korkaklık ve menfaatlere düşkünlük ise bu sebepler arasında başta
gelmektedir. Ne var ki; Allah’a ve Âhiret Günü’ne, Cennet ve Cehennem’e
bilinçli imanla sorumluluk duygusu pekiştirilebilir. Kader senaryosuna
imanla da korku ve çıkar engelleri aşılabilir. Çünkü Peygamberimiz, kader
senaryosu ile belirlendiği için “insan kaynaklı hiçbir güç ve otoritenin
yaklaştıramayacağı
gibi,
yenilen,
içilen,
kullanılan ve
ölümü

yararlanılan
varlıklar
açıklamaktadır.

manasına

rızkı

uzaklaştıramayacağını”

da

İslâmî çizgideki yaşantıyı zaafa uğratacağı ve de gerileteceği için
Peygamberimizin açıklamasına göre “Allah, âcizliği kınar.”4
Âcizlikten korunmak için duâ edilmelidir
Allah’ın kınayıp yerdiğinden korunmak gerekir. Korunabilmek için de
O’na sığınılmalıdır. Bu nedenle Peygamberimiz duâlarında âcizlikten
Allah’a sığınmış, bizim de sığınmamız gerektiğini misallendirmiştir. O,
Rabbimize şöylece yakarmıştır:
“Allah’ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp muhtaç
konuma düşmekten ve cimrilikten Sana sığınırım.”5
Âcizlik, bir diğer anlatımla, yapılabilir olan İslâm ve akıl-bilim
onaylı işlere duyarsızlık ve ilgisizlik, ancak Allah’a isyan durumunda
kabullenilebilir. Çünkü Peygamberimiz bizleri şöylece uyarmaktadır:
“Kişinin âcizlik ile Allah’a isyan arasında seçim yapma konumunda
bırakılacağı dönemler yaşayacaksınız.
Böyle bir dönemi yaşayan kişi,
âcizliği seçsin, Allah’a isyan edip günahlara girmesin.”6
Yaşadığımız dönem böyle bir dönem olarak değerlendirilebilir mi?

Müminlerin yer yer ve zaman zaman, örneğin kredi alabilirlikle faiz,
öğrenci ve memur olabilirlikle örtüsüzlük, hakkını koruyabilirlikle
rüşvet verme, gerçekleri duyurma ile zulme onay... arasında seçim yapma
bırakıldığı
düşünülürse,
böyle
bir dönemi
durumunda kaldığı veya
yaşadığımız şeklinde bir yargıya varılabilir.

Bu gibi dönemlerde ciddî değerlendirmeler ve istişareler sonucunda,
yapabilir olduklarımızı yapmama manasına âcizlik kabul olunabilir. Ama
Allah’a isyan edilmeksizin âcizlikten korunma yolları da araştırılmalı,
güç ölçüsünde mücadele sürdürülmelidir.
Ayrıca günahlardan korunabilmek için âcizliğin kabulünün kişiyi, çıkış
yollarına erdirilecek ve de beklenmedik yerlerden rızıklandırılacak
müttakî kullardan kılacağı da bilinmelidir.7

Âcizlikle günahlar arasında denemeye uğratılabiliriz
Rabbimiz

tarafından,

hangilerimizin

daha güzel

ameller

yapacağı

hususunda hayırlar ve şerlerle denemeye uğratılmak için yaratıldık.8 Hiç
şüphesiz,
atılımlarla
âcizlik,
âcizlikle
günahlar
arasında
seçim
denemesine
de
uğratılacağız.
Görevimiz,
âcizlikten
korunarak
güç
yetirebildiğimiz ölçüde ve kulluk çizgisinde güzel ameller yapmaktır.
Konumuzu,
bitirelim:

dolaylı

olarak

âcizliğin

tanımını

da

yapan

bir

hadisle

“Akıllı; nefsini yönetimi altına alan ve ölüm sonrası mutluluğu için
gerekli çalışmaları yapandır. Âciz ise; nefsini, günah nitelikli arzuları
ardında koşturan ve amelsiz ümitlerle Allah’tan bekleyendir.”9

Yemek Kültürümüzü de İslâmlaştırmalıyız

Yemek-içmek ömür boyu devam edecek hayatî bir zarurettir. Rabbimiz
tarafından insan hayatını kuşatıcı bir yaşam düzeni kılınmış olan İslâm
yüklediği
özel
görevlerle
yemek-içmek
kültürümüzü
de
Dîni,
ibâdetleştirmiştir.
Bu
vazifeleri
şöylece
İslâmlaştırarak
özetleyebiliriz.
A- Yaratıcımızın egemenliğini kabul eden müminler olarak üstlenmemiz
gereken ilk görev yiyeceklerimiz ve içeceklerimizi, O’nun helal kıldığı
maddelerden seçmek ve meşrulaştırdığı yollardan kazanmaktır.
Hayatî bir tehlike içine düşülmedikçe mümin, domuz eti
ve ölü
hayvanların etleri yanı sıra Allah’ın adı anılarak kesilmeyen hayvanların
etlerini yemeyecek, alkollü içkileri de içmeyecektir. Helâl
kılınan maddeleri de içki-kumar-fuhuş işletmeciliği, faiz,
rüşvet, karaborsa ve
emeği sömürü gibi haram kılınan yollara girmeksizin edinecektir.1

B- Müminler olarak bir ana görevimiz de yenilip içilecek maddeler
üzerinde düşünmektir. Daha acık bir anlatımla bu maddelerin yaratılması
güneşin,
rüzgârların,
bulutların,
yağmurların
nasıl/faâliyet
için
gösterdiklerini, toprağın nasıl binbir çeşit üretim merkezi haline
dönüştürüldüğünü tefekkür etmektir. Bu tefekkür Rabbimizin insana yönelik
özel emridir. O, Abese sûresinde söyle buyurur:
“İnsan yiyeceklerine
bir
baksın. Sizin için
ve hayvanlarınızın
beslenmesi için suyu (nasıl) bolca indirmekteyiz. Sonra da toprağı
(nasıl) parça parça yarmaktayız. Böylece de orada tahıllar, üzüm bağları,
zeytin
ağaçları,
hurmalıklar,
ağaçlarla
dolu
bahçeler,
yoncalar,
meyveler, otlar, hurmalar, sık bahçeler ve otlar yetiştirmekteyiz.”2
C- Nice tabîat varlıkları hizmete sokularak yaratılan nimetler yenilir
bir
temel
vazifemiz
de
bilinçli
bir
kulluk
tevazuu
içilirken
göstermektir.
a-

Bunun için yaşadığı dönemin şartları içinde yaslanmaksızın yer
sofrasında yemek yiyen Sevgili Peygamberimizin amacı izlenerek
Tercihen
oturarak veya
zaruret olmaksızın ayakta yememelidir.
sandalyelerimize gerilerek dayanmaksızın, ayak ayaküstüne atmaksızın,
alkollü içkileri içmeksizin ve harama benzerliği şüphesiz olan sigara
gibi zararlı maddeleri kullanmaksızın yenilmelidir. Yemek sofrasında
sigara içmek hiç şüphesiz zarar verici bir çirkinliktir.

Kur’ânımızın işaret buyurduğu gibi yemeğimizi yalnızca veya beraberce
yiyebilirsek de Peygamberimiz beraberce yediği ve bir arada yememizi
öğütlediği için birlikte yemeyi tercih etmeliyiz.3

b-Yemeğe başlanırken gerekiyorsa eller yıkanmalıdır.
“besmele çekilmeli, sağ elle ve önümüzden” yemelidir.

Ayrıca

mutlaka

Gerekli bütün görgü kurallarını sahâbilerine ve onların şahsında
bizlere öğreten Peygamberimiz böyle yapılmasını emir buyurmuştur.

O, yemeğe baslarken besmeleyi unutursak hatırladığımız zaman “öncesi
ve sonrası için Bismillah” dememizi de tenbihlemiştir.4

-Rabbimîz şanını yüceltsin- O, Şeytân’ın sol elle yediği ve içtiğini5
belirterek özellikle sağ elle yememize özen göstermiştir. Solak
olduğu için sol eliyle yemek yiyen kadın sahâbiyi, eline dokunarak
şöylece îkaz etmiştir:
- Allah sana sağ el verdi. Sol elinle yeme.6
Onun şefkatli uyarısına rağmen onur meselesi yaparak sol elle yemekte
ısrar gösteren kişi ise sağ elini kullanamaz olmuştur.7

c- Besmele çekerek sağ elle önümüzden fakat gereğince yemeli, aşırılığa
düşülmemelidir. İhtiyaç ölçüsünde yenilmesi yalnızca sağlığın değil
manevî gelişimin de gereğidir. Bütün ruhsal disiplinlerin az konuşmak
ve az uymak gibi gerekli buldukları az yemeyi dinimiz Peygamberimizin
diliyle kurallaştırmıştır. -Salât ve Selâm üzerine olsun- O, bir
hadislerinde söyle buyurur:
-Hiç bir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa
insana kendisini yaşatacak birkaç lokma yeter. Eğer çok yiyecekse hiç
değilse midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ve üçte
birini de nefesine ayırmalıdır.8
Bardaklara solumaksızın içmeli ve
ama
tabaklarda
yemek
yemeli
verilmemelidir.

yemeklere üflemeksizin yeterince
bırakılarak
israfa
sebebiyet

Peygamberimiz “İsraf etmeksizin ve büyüklük duygularına kapılmaksızın
yiyiniz ...” buyurarak bizleri uyarmıştır.9 Çünkü israf Rabbimizin
buyruğuyla haramdır.10

Pek çok varlığın katkılarıyla önümüze getirilen nimetlerin atılması
hiç şüphesiz o nimetleri veren Rabbimize saygısızlıktır. Bu arada
getirilen
yemek
hiçbir
şekilde
küçümsenmemeli,
sofraya
yaptığı
gibi
yapılarak
beğenilirse
yemeli,
Peygamberimizin
hoşlanılmazsa yememelidir.
d-

Hayatın gereksinimlerinden olmakla birlikte, kulluğumuzun zuhur
alanlarından başlıcası olduğu için yemek içme, açıklanan görevler
ibâdete
dönüştürülmelidir.
Allah’a
isyana
vesîle
yapılarak
kılınmamalıdır. Bunun için de yemekle birlikte asla alkollü içkiler
içmemeli, masamızda içilmesine de rıza gösterilmemelidir. Çünkü
biricik hayat önderimiz Peygamberimiz söyle emir buyururlar:

-Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse içki içilen yemek masasına
oturmasın.
Alkol almayı resmileştiren manen özürlü kişilerle “iradeleri dışında
aynı masayı paylaşma konumunda kalan” müminler alkolperestlere kerhen
kendilerine tahammül edildiği izlenimini vermelidirler.
D- İslâmî
yemek
kültürünün
yapılmasını gerektirdiği
bir kutsal
görevimiz de yemeğin akabinde Allah’a hamdetmektir. Hususîyle yağlı
yemeklerden sonra ellerimizi ve ağzımızı yıkamaktır.
Sevgili Peygamberimiz
yemeğin
bitiminde
değişik şekillerde
etmiştir. Bir defasında da şöylece duâ edilmesini örneklendirmiştir:

hamd

-Bizleri yediren, içiren ve Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.11
Rabbimizin biz kulları için yarattığı gıda ve deva vasıflı maddeleri
içinde
yemek;
özlerini
sindirirken
posalarını
rahatlıkla
sağlık
çıkarabilmek hiç şüphesiz hamdetmeyi gerektirir bir bahtiyarlıktır.
Peygamberimizin müjdeleyici bir hadislerine göre yemeye-içmeye kulluk
şuûru içinde ‘Bismillahirrahmanirrahîm’ denilerek başlanılması ve Allah’a
hamd edilerek bitirilmesi günahlarımızın bağışlanma sebeblerindendir.12

Özetlenen görevlerimizle genel nitelikli hamd yapılırken özel şükür
de
unutulmamalıdır.
Bir
diğer
ifadeyle
yediklerimizgörevimiz
içtiklerimizden yedirip içirerek şükretmeliyiz. Bu tür şükür gerektiği
içindir ki Peygamberimiz fakirlere öncelik verecek şekilde yedirip
içirmeyi Allah katındaki amellerin en hayırlılarından biri olarak
ve
sağlayacağı
Cennet
mükâfatını
şöylece
öğütleyip
nitelemiş
müjdelemiştir:
Ey
insanlar!
Aranızda
selâmlaşmayı/barışı
yayın.
Akrabanızla
ilişkilerinizi sürdürün. İnsanlar uykuda iken kalkıp Rabbinize ibâdet
edin. Bir de yemek yedirin ki güvenlik içinde Cennet’e giresiniz.13

Peygamberimizin öğütleri çizgisinde özellikle imanlı-bilgili ve ahlâklı
kişilere yedirmeli, 14 vaki olan ziyafet davetlerine de katılmalıdır. Zira
Peygamberimiz, açıkça günah işlenmeyecek davetlere mazeretsiz katılmamayı
Allah’a karşı gelmek olarak açıklamıştır.15 Bir de açken yemeğe buyur
edildiğimizde tokum dememeli, Peygamberimizin ifadesiyle açlıkla yalanı
bir araya getirmemeliyiz.16
Bütün hünerleri alkol almak, sol elle yemek yemek, amaçlı bakışlarla
izlemek-izlenmek olan iman ve estetik özürlüsü domuz severlerin soysuzluk
açığa
vurduktan
ve
yol
göstericiliğine
kalktıkları
histerilerini
toplumumuzda, yemek kültürümüzü de İslâmlaştırarak yüceliğimizi korumalı
ve yaşatmalıyız.
Böylece
Yaratanımıza kulluğumuzu
sürdürerek Ebedî
hayatımızı mutlu etmeliyiz.

İnsan Fıtratı da Kötülüklere Baş Kaldırabilir

Dünyamızda coğrafî bölgeleri, renkleri, dilleri, dinleri, mezhepleri,
ideolojileri, aklî düzeyleri ve ilmî seviyeleri farklı milyarlarca insan
vardır. Ancak bu farklılıklar ve zıtlıklara rağmen, insanların çok büyük
bir bölümü pek çok konuda birleşebilmektedir, örneğin yargıda ve sosyal
hayatta adalet, bitkileri ve hayvanları ile doğal çevrenin korunması,
kasıtla insan öldürmeye ölüm cezası verilmesi, felâketzedelere-yoksullara
ve bedensel özürlülere yardım ittifak edilen değerler arasındadır.
Uyuşturucu maddeler, kimyasal, biyolojik ve nükleer türü kitle imha
silahlan, eşcinsellik, işgal ve sömürü amaçlı savaş karşıtlığı da
üzerinde birleşilen düşünce ve eylemlerdir.
Bunlardan savaş karşıtlığı
gündemini oluşturmaktadır.

ise

yerel

ve

küresel

düzeyde

insanlığın

Şeytanî telkinler, bunaltıcı baskılar, gerçeklerden saptırıcı medyasal
propagandalar, ard arda sunulan çıkarlar, ferdî ve toplumsal zaruretler
gibi olumsuzluklara ve değinilen kalın çizgili ayrılıklara rağmen nasıl
oluyor da insanlar milyonlar halinde örneklendirilen türde insanlık
değerlerine sahip akabiliyorlar?
Yüce Allah (cc),

insanları kendisine halife olacak şekilde en güzel

kıvamda yaratmıştır.1 Koyduğu yasalara göre yaşamaları ve yaşatmaları
anlamına
halifelik görevlerini
iradelerini
kullanarak
gerçekleştirmelerini dilemiştir. İradelerini özgürce kullanabilmeleri ve
böylece mükâfat veya cezaya uğratılabilmeleri için de onları birbirinin
zıddı olan özelliklere kabiliyetli ve de eğilimli kılmıştır.

İlâhî bildirilerin nihaî ve mütekâmil seklini oluşturan Kur’an-ı
Kerim’in açıklamasına göre insan, iman ve inkâra, adalet ve zulme, sevgi
ve nefrete, yardım ve sömürüye, sevgi ve nefrete, affa ve intikama, barış
ve savaşa, özetlersek, güzelliklere ve çirkinliklere kabiliyetli ve
eğilimlidir.
Bu gerçek Beled Sûresi’nde şöylece açıklanmaktadır:

“Biz insana iki göz, bir dil ve bir çift dudak
güzelliğin ve çirkinliğin yolunu göstermedik mi?”2

vermedik

mi?

Ona

Şems Sûresi’nin 7 ve 8. ayetlerinde ise bu gerçeğin özümsenebilmesi
için şöyle buyurulmaktadır:
“Allah (cc)’ın, kendisine güzellikleri, çirkinlikleri kavrama sezgisini
insan
benliğini
ve
O’nun
yaratılış
amacına
uygun
verdiği
şekillendirilişini bir düşün.”

Karıncalar, arılar ve örümcekler
gibi bin bir çeşit canlıların
özelliklerle
donatıldıktan
gibi,
insan
da
fıtraten
yaratılıştan
güzellikleri ve çirkinlikleri kavrayıcı düzeyde yaratılmıştır. Onun
çirkinlikler pek
yaratılış düzeni ile kavrayamayacağı güzellikler ve
azdır. İnsan; soyut fıtratı ve aklı ile güzellikleri ve çirkinlikleri
kavrayabilir de. Onun ilâhî vahyin yardımını almaksızın idrak edemeyeceği
husus, güzellikleri yaşamanın, çirkinliklerden kaçınmanın görev olduğu
gerçeğidir. Anlayamayacağı bir diğer husus da, eylemlerinden ötürü
sorgulanacağı ve Cennette armağanlandırılıp, Cehennemle azaplandırılacağı
hakikatidir.
Şimdi, Cuma mesajımızın omurgasını oluşturan sorumuzu, verilen vahyî
ışığında
cevaplandıralım.
Marksist’inden
Budist’ine,
bilgilerin
Hıristiyan’ından Müslüman’ına, fahişesinden namuslusuna kadar, insanları;
örneğin haksız savaş karşıtlığı gibi soylu bir duruşta birleştiren orta
nokta, insanın yaratılışıdır. Bir diğer anlatımla, yaratılış özellikleri
sebebiyle çirkinlikleri kavrayabilmeleridir. Misallendirirsek, maddeci
sosyalist haksız savaşın çirkinliğini yaratılış düzeni olan fıtratıyla
kavrarken, şuurlu Müslüman fıtratıyla ve fıtratıyla örtüşen İslâmî
doğrularla idrak edebilmektedir.
Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin ortak tebliği
olan ve Kur’an’da son sekline bürünen ilâhî ölçülerle terbiye edilemediği
için yalnızca 20. asırda birinci ve ikinci dünya harpleriyle ve Kore,
Vietnam, Irak-İran, Bosna, Keşmir ve Filistin benzeri savaşlarla takriben
100 milyon evlâdını kaybeden insanlığın tek ümidi hiç şüphesiz açıklanan
fıtratıdır.

Bir diğer ifadeyle güzellikleri ve çirkinlikleri doğuştan kavrayabilme
özelliğidir.

İnsan fıtratının ideal ölçüler içinde, ancak Yaratıcısı olan Allah’ın
ve
Fıtrat
Dini
olarak
nitelendirdiği
İslam’la
korunarak
koyduğu
geliştirebileceği açıktır. Ancak fıtratın kendi ayaklarıyla yürüyerek
sosyal adalet gibi güzellikler ve haksız savaş gibi çirkinlikler için
ayaklanabilmesi de mümkündür.
Beled
Sûresi’nde
erdemi
sembolize
eden
sarp
yokuşa
atılıma
yüreklendirilen insanın, imandan önce özgürlüğünü kaybetmiş insanların
kurtarılması ve yoksulların doyurulmasına yönlendirilmesi bu imkâna
işaret buyurmaktadır.3

“Ben, İslâm öncesi hayatımda köle azad eder, yetimlere ve de dullara
yardım ederdim” diyen Hâkim b. Hızam’a, Sevgili Peygamberimiz tarafından;
“Sen yaptığın bu güzel ameller sebebiyle İslâm’a erdirildin” buyrulması
da fıtratın gücünü göstermektedir.4
Hiç şüphesiz dış etkenler ve iradeli tercihler sonucu insanın fıtratı
duyarsızlaşabilir,
kilitlenip
mühürlenebilir.
Ancak
etkilenebilir,
Kur’an’ın bildirdiği üzere, “kendisini mazur gösterecek gerekçeler ileri
sürse de insanı yaptıklarının bilinçli şahidi” kılan insan fıtratı bütünü
ile değiştirilemez.5

Bu sebeple insanlar, örneğin zulümlerine “kitle imha silahlarını imha,
demokrasi ve laiklik” gibi gerekçeler üretseler de kendilerini de,
insanlığı da aldatamazlar. Biz de aldanmamalıyız.

Cuma mesajımızı, güzelliklere olan fıtrî eğilimlerimizi kalıcı ve
sürekli kılmasını Yüce Mevlâmızdan istememizi öğreten Peygamberi bir dua
ile bitiriyorum:
“Allah’ım, nefsime, kavrattığın güzellikleri yaşat. Onu çirkinliklerden
arındır. Onu arındırabileceklerin en hayırlısı Sensin. Onun yardımcısı da
koruyucusu da ancak Sensin.”6

İyi
Niyet,
Haramlığı
İbâdetleştirebilir mi?

Giderebilir,

İslâm Dini’nin temel prensiplerinden birini açıklayan
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.) söyle buyurur:
“Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir.
niyetine göre (mükâfat veya ceza) alır.”1

Hiç

İşleri

hadislerinde

şüphesiz

herkes

Ameller (sözler, davranışlar ve isler) iyi ve kötü kısımlarına
ayrıldığı gibi, “Kalbin bir işe yönelmesi” anlamına gelen niyet de iyi ve
kötü kısımlarına ayrılır.

İyi niyeti,
“İslâm Dini’nin,
olgun aklın
ve ilmin
yapılmasını
onayladığı
amelleri
Allah’ın
rızasına
ermek
amacıyla
yapmaya,
kaçınılmasını gerektirdiği amelleri de yapmamaya yönelmek” olarak tarif
edebiliriz.2
İyice anlaşılması gerektiği üzere amelin din ve akıl onaylı ve teşvikli
olması yanı sıra Allah’ın rızasına ermek amacıyla yapılması da iyi
niyetin ana unsurlarındandır.

A- Kur’ân ve açıklaması olan Sünnet kaynaklı ilâhî emirleri iyi niyetle
yapmak hiç şüphesiz ibâdettir; sevaplara erdirici ve armağanlandırıcıdır.

Bu tesbitten hareketle kişinin mesela Allah’ın rızasını hedefleyerek
zekât vermesini, İslâm’ın da yönlendirdiği temel haklar ve hürriyetlerle
sosyal adaletin kökleştirilmesi için siyasî çalışmalar yapmasını iyi
niyete müstenid ibâdet nitelikli ameller olarak kabul edebiliriz.
Ancak örnek olarak verilen amelleri ve de bilgiyi yaymak ve savaşmak
türü benzerlerini Allah’ın rızası için değil de beğeni kazanmak, politik
rant sağlamak ve kahraman olarak vasıflandırılıp madalya almak gibi
amaçlarla yapmak ise Allah’a isyândır; günah kazandırıcı ve azaba
düşürücüdür.

Şanlı
Peygamberimiz,
örnek
olarak
sunulan
ilâhi
emirleri
ve
benzerlerini değinilen gayr-ı meşrû amaçlarla yapmanın manevî felakete
uğratacağını açıklamıştır. Örneğin o, Allah’ın rızasını hedeflemeleri
gerekirken yiğit adam denilmesi için savaşıp öldürülen kişinin, güzel
okuyucu ve hatip denilmesi için Kur’ân’ı okuyup açıklayan kimsenin ve de
cömert adam denilmesi için malını harcayan şahsın ilâhî huzurdan

koyulacağı ve yüzüstü Cehenneme atılacağını duyurmuştur.3

Burada açıklanması gereken bir konu da şudur. Kişi yapmak istediği
emirlere
konu
amelleri,
iyi
niyetinden
ötürü
yapmış
gibi
ilâhi
sevaplandırılabilir. Peygamberimiz söyle buyururlar:

“Kim bir güzel ameli yapmak ister
katında yapmış gibi değerlendirir...”4

de

onu yapamazsa

Allah o

kişiyi

Değerlendirileceği içindir ki kişi iyi niyeti sebebiyle ulaşılabileceği
en yüksek makam olan şehitliğe bile erdirilebilir. Çünkü Peygamberimiz bu
doğrultuda söyle buyurmuşlardır:
“Yüreğinde tutuşturduğu sevda ile Allah’tan şehitlik isteyen kişiyi
Allah yatağında ölmüş olsa dahî şehitlerin derecelerine yükseltir.”5
B-İslâm Dini’nin, olgun aklın ve ilmin kaçınılmasını istediklerini
Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapmamak da ibâdettir. Örneğin
kişinin ilâhi rıza için içkiden-kumardan, kendini büyük görür olmaktan ve
atıklarımızla çevreyi kirletmekten kaçınması onun için ibâdettir. Kur’ân
ve Sünnetin büyük olarak nitelendirdiği günahları yapmamak biçimindeki
ibâdet ise diğer günahları bağışlatıcı ve de Cennetlere götürücüdür. Nisa
sûresinin 31. âyetinde söyle buyurulmaktadır:
“Uzak
durmanız
emredilen
büyük
günahlardan
kaçınırsanız
(büyük
nitelikli olmayan diğer) günahlarınızı örteriz ve sizi yüce bir yerleşim
merkezi olan Cennet’e yerleştiririz.”
Burada öneminden ötürü ilgili bir konuya açıklık getirmek istiyoruz.
Tanımı yapılan sekliyle iyi niyetle, doğrudan Kur’ân’a ve onu açıklayan
Sünnet’e dayalı hiçbir haram işlenemez. Mesela kişi ben iyi niyetliyim,
toplumsal yatırıma finansman sağlıyorum diyerek faiz alamaz, istihdam
sağlıyorum diye diyerek faiz veremez. Sosyal gereksinimdir diyerek genel
veya özel fuhuş isletmesi kuramaz. Yardımlaşma amacıyla zâlimlere meyil
ve yardım olacak isleri yapamaz, meselâ; emperyalist Amerika’nın yanında
fiilen savaşa katılamaz.

Ancak
Kur’ân’ın
ve
ona
bağlı
Peygamberî
Sünnet’in
doğrudan
açıklamalarına dayanmayan ve bazı müctehid ilim adamlarınca ictihaden
olarak
nitelenen
ameller,
diğer
bilginlerce
helâl
olarak
haram
Pek tabiidir ki bunlar iyi niyetle haramları
değerlendirilebilir.
helâlleştirme olarak algılanamaz.
Bilgi özürlülerimizin
örneklendirebiliriz.

yanıldığı

ve

yanılttığı

bu

konuyu

şöylece

a- Deniz ürünlerini sınıflandıran Hanefîler, balık cinsinden olmadığı
yargısına vardıkları ürünlerin yenilmesini haram olarak görürler. Buna
çoğunluğu
oluşturan
bilginlerin
çizgisinde
Kur’ân’ın
mutlak
karsı
ifadelerine dayanarak bütün deniz avlarının helâl oluğuna inanan kişi
iktisadî hayatımıza katkı olacağı iyi niyetiyle ayırım yapmaksızın tüm
deniz ürünlerini yiyebilir, avlanmasını ve ticaretini teşvik edebilir.6
Hanefîler zaviyesinden bakılarak kişinin bu uygulaması asla iyi niyetle
haramı helâlleştirme kapsamına sokulamaz.

b- Şâfiî müctehidlerin ve benzerlerinin haramdır seklindeki hükümleri
açısından nazar edilerek kadınların yüzleri ve ellerinin açılabilirliğini
dile getiren âlim için de iyi niyetle haramı helâlleştiriyor denilemez.

c- Sevgili Peygamberimize aidiyeti ve de haramiyete delâleti pek zayıf
olan
rivayetlere
dayanılarak
bütün
kadın
erkek
tokalaşmalarının

haramlaştırılmasına karşın* müdellel bir şekilde haramlığı hüküm olarak
cinsel haz amaçlı tokalaşmaya inhisar ettiren fakat harama neden
olabileceği
sebebiyle
cinsel
gaye
gütmeyen
tokalaşmalardan
da
kaçınılmasını öğütleyen ilim adamı için de iyi niyetli ama helâli
haramlaştırıyor iddiasında bulunulamaz.7
Misalleri çoğaltabiliriz.

Bu bölümde açıklanması gereken bir husus da önceden yapılmaya niyet
günahlardan,
ilâhî
sevgi
veya
korku
sebebiyle
sonradan
edilen
vazgeçilmesinin de mükâfatlandırılmamıza vesile olabileceği hakikatidir.
Çünkü Peygamberimiz bizlere şöylece müjde vermektedir:
“Kim bir yasaklı işi yapmaktan vazgeçerse Allah onu, tam bir güzel amel
yapmış gibi mükâfatlandırır...”8
Doğrudan
ilâhi
emirlere
ve
yasaklara
konu olmayıp
yapılıp yapılmaması eş
değerde
bulunan
pek
çok
iş vardır ki
iyi niyetle
yapıldığında
onlar
da
ibâdete
dönüşürler. Örneğin Allah’a ve insanlara karşı görevlerimizi
yapabilmek için sağlığımızı
korumak
ve
sürdürmek
amacıyla
uyumak ve yemek, helâl
eğlence
ihtiyacımızı karşılamak için
gezilere çıkmak ve cinsel haramlardan korunmak için eşle ilişkiye girmek
ve benzerlerini iyi niyetle ibâdete dönüştürülebilecek ameller olarak
değerlendirebiliriz.
Çarpıcı
sahih
bir
hadisle
konumuzu
örneklendirebiliriz.
C-

Sevgili Peygamberimiz “Sizden biri eşi ile ilişkiye girmesinden bile
sevab kazanır” buyurunca sahâbiler sordular:
Cinsel arzularımızı
verilebilir ki?

tatmin

etmemizden

ötürü

bize

nasıl

sevab

Salât ve Selâm üzerine olsun söyle buyurdular:
Söyleyin bakalım, kişi zina ve eşcinsellik gibi haram kılınan
yollara girseydi günahkâr olmayacak mıydı? İşte böyle eşine yönelmesinden
ötürü de sevablandırılır.9
Cuma mesajımızı, amellerimizi niyetlerimize göre yargılayacak olan
Rabbimizin kalblerimize hâkim olduğunu bildiren bir âyet anlamıyla
bitiriyoruz:
“...Kalblerinizdeki niyeti gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu
bilir. Zira O, göklerdeki ve yeryüzündeki her şeyi bilir ve Allah her
şeye kadirdir.”10

Bedensel Özürlülerle de Yardımlaşmalıyız

Oranlar farklı olsa da bütün toplumlar gibi toplumumuzda da bedensel
özürlüler vardır. Büyük çoğunluğunu görme, işitme, konuşma, yürüme ve
özürlülerinin
oluşturduğu
bedensel
özürlüler
ilgilenilmesi
düşünme
gereken ve sayısal yoğunluğu da olan toplumsal kesimimizdir.

Duygu, düşünce, eğilim ve ihtiyaçlar bakımından sağlıklı insanlar gibi
olan özürlülerin eğitimden işe, spordan cinselliğe kadar çözüm için
yardım bekleyen pek çok problemleri vardır.

Bir kısmı doğuştan özürlü olan, önemli bir kısmı da kazalar ve
hastalıklar sebebiyle özürlenen insanlarımız, Kur’ân ve Sünnet dilinde
Zu’âfâ, ülid-Darar, A’ma, A’rec ve Merîz gibi kelimelerle anılmaktadır.1
Sağlıklı
insanlarımız
gibi
bizzat
özürlülerimiz
de
bilmeli
ve
inanmalıdırlar ki engellilerimiz de Yaratan katında yargılanacak yükümlü
ve sorumlu insanlardır.

Bedensel özürlülerimiz de sağlıklı insanlar gibi İslâmî îman esaslarına
inanmakla mükelleftirler. Onlar da kalbi cihâd, adalet, namaz, oruç,
zekât ve hacla, akraba ve komşuluk görevleriyle sorumludurlar. Onlar da
içki, kumar, yalan, ümitsizlik, bencillik ve tembellik gibi haramlardan
kaçınmakla görevlidirler. Ne var ki kolaylıklar dîni olan İslâm’da
düşürür.
özürlülük hali gibi maddî engeller bazı ilâhîgörevleri
Bazılarını eksiltir ve bazılarını da değişikliğe uğratarak hafifletir.
Üstelik yardım almaya da hak kazandırır.

Örneğin zihinsel özürlü yükümlü olmaktan çıkar. Bedensel özürlüden
silahlı cihâd vazîfesi kalkar. Yardımcısı olacak bir yakını bulunmayan ve
parayla da istihdam edemeyecek olan varlıklı özürlüden hac ve meşrû
davetlere katılma görevleri düşer. Ayağı kesik özürlü kişi cemâat
affedilir, özürlü, namazlarını
cem ederek;
namazlarına katılmaktan
birleştirerek kılabilir. Fakir özürlü öncelikli olarak da zekât ve nafaka
“Meşakkat teysîri
almaya hak kazanır. Mecelle ifadesiyle özetlersek,
(kolaylığı) celbeder.”2
Yüce Dînimizin özürlülerimiz için açtığı ve onlar için nice vakıflar
kuran şanlı ecdadımızın yürüdüğü yolda bizler de koşmalı, yaşamı
kolaylaştırıcı ve renklendirici atılımlar yapmalıyız.
AÖzürlülerimiz/engellilerimizin
problemlerinin
çözümü,
karşılanması
ve
yaşamlarının
kolaylaştırılmasında
gereksinimlerinin
birinci derece kendileri sorumludur. Çünkü kendileri mükelleftirler.

Özürlüler, kendi kusurları sebebiyle özürlenseler dahi, özürlülük
halinin bir şer olmadığına inanmalıdırlar. Karamsarlığa düşmemelidirler.
Yaşamın ebediyen süreceğini, dünya hayatının, yaşanacak hayatın yalnızca
küçücük bir bölümünü oluşturduğunu
akşam veya kuşluk vaktigibi pek
Azimlerini yitirmemeli, tembelliğe
yatmamalıdırlar.
bilmelidirler.
Güçleri oranında sorumlu, yararlı işler üretmekle de mükellef olduklarını
kavramalıdırlar. Çevrelerine gereksiz olarak yük olmamalı, alacakları
maddî ve manevî yardımları azaltmaya çalışmalıdırlar. Kendilerine yönelik
eğittim kurumlan, is alanları ve sosyal tesislerle ilgili projeler
üretmelidirler, özürlülük durumlarının ebedî hayatları için büyük bir
nimet olduğuna da îman etmelidirler. Çünkü Yüce Rabbimiz, insanları
uğratacağını
duyurmakta,
“Biz
Allah’ın
kullarıyız,
O’na
denemeye
diyerek
sabır
gösterecekler
için
ebedî
nimetler
döneceğiz”
müjdelemektedir.3 Bakınız Peygamberimiz bu müjdelerden birini nasıl
örneklendirmektedir:
“Yüce Allah şöyle buyurur: Kulumu, iki gözünü almakla imtihan ettiğim
zaman
mükâfatını
alacağı
beklentisiyle
sabrederse
onu
Cennetle
4
armağanlandırırım.”
Hiç şüphesiz müjdelenenler yalnızca görme özürlüler değildir, irade
dışı oluşumları kuşatan ilâhî kader’e isyan edilmediği ve sevaplar
beklenildiği sürece her bir özür, çekilen zorluklar ve ızdıraplar
özürlünün
mükâfatlandırılmasına
neden
olacaktır,
üstelik
ölçüsünde
inançları
ve
iyi
niyetleriyle
yapamayacakları
işlerin
özürlüler
sevaplarını da alabileceklerdir.
Haklar ve hürriyetlerimiz yanı
gerekecek savaşta,
verilmesi
bildirildiği
tutulmayacaklarının
açıklanmaktadır:

sıra yurtlarımızın korunması için
özürlülerin
savaşmakla
sorumlu
âyette
bu
ayrıcalıkları
şöylece

“Körün, topalın ve hastanın (Allah yolunda savaşamadıklarından dolayı)
bir sorumlulukları yoktur. Ama her kim (fiilen veya kalben) Allah’a ve
Elçisi’ne itaat ederse Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere
koyacaktır. Kim de (fiilen veya kalben) yüz çevirirse onu da elem verici
bir azaba çarptıracaktır.”5
B- Problemlerinin çözümü ve ihtiyaçlarının karşılanmasında özürlülerin
kendileri gibi bizler de sorumluyuz. Ana görevimiz, özürlülerimizi
sağlıklı insanlar gibi değerlendirmek; şahsiyetlerini tanımak ve saygı
göstermek olmalıdır.

Hz. Peygamber’in, Mekke’nin egemen şahsiyetlerini İslâm’a davet ettiği
bir sırada gelerek soru yönelten ve cevap bekleyen a’ma Abdullah İbn-i
Ümm-i Mektum’a ilgi göstermediği için Yüce Mevlâmızın Peygamberimizi
kınayan Abese sûresinin ilk âyetlerini indirmesi, diğer insanlar gibi
onların şahsiyetlerinin de önemsenmesi gereğini öğretmektedir.
a- Merkezî ve mahallî yönetimler olarak bütün sosyal imkânlarımızı,
sağlıklılardan çok onların eğitimi ve gelişimi için harcamalıyız. Mevcut
geliştirmeli,
olmayanları
da
kurmalıyız.
Çünkü
onlar
kurumları

toplumumuzun
manevî
güvenceleridir.
Peygamberimizin
“Sizler
ancak
6
buyurması, bu gerçeği
zayıflarınız sebebiyle rızıklandırılıyorsunuz.”
açıklamaktadır.

Onlar, kabiliyetleri çizgisinde yetiştirilmeli, kendilerine moral ve
katkı
sağlamaları
için
de
istihdam
edilmelidir.
Sevgili
topluma
Peygamberimizin görme özürlü Itban b. Malik’i imamlıkla ve Amr b. Kays’ı
da vekili olarak Medine yönetiminde iki defa görevlendirmesi, izlememiz
gereken örneklerimizdir.7
Özürlüler arasında nice filozoflar ilim ve sanat adamları ve de
çıktığı
bir
gerçek
olduğuna
göre
özürlülerimiz
ihmal
mûcidler
edilmemelidir. Kaldı ki özürlü de olsalar kişilerin kendi el emeklerini
diğer
insanlara
ihtiyaç
arz
etmemeleri
asıldır.
Çünkü
yemeleri,
Peygamberimiz, zaruret olmaksızın insanlara yük olunmaması gereğini
böylesi
soylu
bir tavrın Cennet’e
götüreceğini
açıklamakta,
8
müjdelemektedir.
bKişisel
olarak
da özürlülerimize karşı
özel bir
ihtimam
göstermeliyiz. Çünkü onlara yapılacak maddî ve manevî yardım çok daha
faydalıdır, hayatîdir ve de sevablıdır. Azîz Peygamberimiz “...Körlere
yardıma muhtaç özürlülere
katkı
eşlik edip yol göstermek, bedenî
sağır
ve
dilsizlere,
muhtaç oldukları
bilgileri
sağlamak,
anlayabilecekleri şekilde duyurmak, Rabbimizin rızasına erdirecek hayırlı
amellerdendir.”9 buyurmaktadır.
Çok iyi bilinmelidir ki özürlüler, özürleriyle denenirken bizler de
onlara yardımcı olup olmamakla deneniyoruz. Bu sebeble, ailesinde
yakınında ve çevresinde engelliler bulunan insanlarımız, onların durumuna
düşebileceklerini bilmeli, onlara kendileri için ilâhî bir deneme
vesîleler
oldukları bilinciyle yaklaşmalı, âhiret saadetlerine yardıma
olarak görmelidirler.
Kurân-ı Kerîm’de “Körlerin, topalların ve hastaların çevrelerinden
yardım
beklemeleri
ve
yararlanmalarının
tabii
olduğu,
sakınca
taşımadığı...” açıklanmaktadır.10 Ne var ki özürlüler de gördükleri ilgiyi
sömürmemeli, gerektiğinden fazla yük olmamalıdırlar.
Her
vesîle
ile
sık
sık
duâlı
teşekkürlerini
sunarak,
fedakâr
yardımcılarına yaptıklarının onurunu ve mutluluğunu yaşatmalı, onların
sabırlarını beslemelidirler. Çok iyi bilinmelidir ki Allah’a şükür gibi
insanlara teşekkür de dînî bir görevdir. Peygamberimiz, “İnsanlara
teşekkür
etmeyen
Allah’a
şükretmez.”11
buyurmakta,
böylece
tefekkürsüzlüğün olumsuzluğunu açıklamaktadır.

Yardımlarımızı bekleyen insanlara yardımcı olmak ne kadar büyükse
onlara karşı gösterilecek ihmaller ve işlenecek hatalar da o kadar büyük
olur. Sevgili Peygamberimiz, “Bakmakla yükümlü olduğu kişileri ihmal
etmesi kişiye günah olarak yeter” buyurarak ve “A’maya yolunu şaşırtan
kişiyi...” lanetleyerek bu gerçeği duyurmaktadır.12
Özetlersek bedensel özürlülük acınacak değil, yardımlaşılacak haldir.
Ama acınacak özürlülük, Kur’ân diliyle söylersek Allah’a ve yasalarına

imansızlıktan kaynaklanan ruhsal sağırlık, dilsizlik ve körlüktür; ahlâkî
felçliliktir; güzellikler karşısında duyarsızlıktır.
Bunun içindir ki Kur’ân ve Peygamberî Sünnet, bedensel ve ruhsal
özürlülüğün
bir
olamayacağını
açıklamakta,
daha
çok ruhsal/ahlâkî
13
üzerinde
yoğunlaşmaktadır.
Cuma
Mesajı’mızı,
ruhsal
özürlülük
özürlülüğün, dünya hayatımız yanı sıra âhiret hayatımızı da karartacağına
vurgu yapan âyetlerle bitirelim:14
“Kim Kur’ânî bildirilerim/buyruklarımdan yüz çevirerek inançları ve
işlerini Batıl’lar ve çirkinlikler üzerinde sürdürürse, ona dar bir hayat
alanı olacaktır ve onu Kıyamet Günü kör olarak kaldıracağız.
Böyle biri: ‘Rabbim! Beni niçin kör olarak kaldırdın’ diye soracak.
Allah da ona, şöyle cevap verecektir:
‘Sana mesajlarımız gelmişti de sen onları göz ardı etmiştin. Bugün de
aynen öylece gözardı edilip unutulacaksın.
Çünkü
kendi elindekileri
boşa harcayan ve
Rabbinin mesajlarına
kimseleri
Biz
işte
böyle
cezalandıracağız.
Böylelerinin
inanmayan
âhirette çekeceği azab, gerçekten de azabların en zorlusu olacaktır.”

İhtiyarlık da Bir Nimettir

Emperyalist Amerika’ya yandaş olmaya binlerce kez “hayır” feryadımızla
Cuma mesajımıza başlıyorum.
İhtiyarlık Yüce Rabbimizin kendilerine uzun ömürler
insanlar için ilâhî bir kânundur. Kaçınılamaz yaratılış
ihtiyarlık, hiç şüphesiz ilâhî kaderin bir ürünüdür.
dönemine
eriştirilmeyi
kendi
kudreti
ihtiyarlık
bağlamaktadır.1

takdir ettiği
yasası olan
Zira Rabbimiz
ve
bilgisine

Ömrün kışa dönük son baharı olan ihtiyarlık, değişimin de zuhur
alanıdır. Rabbimiz bu gerçeği Yasin sûresinde şöylece açıklamaktadır:

“Kime uzun ömür verirsek onun yaratılışını da baş aşağı ederiz. Bunu da
mı düşünemiyorlar?”2
Bu değişiklik hiç şüphesiz güçten zaafa, hareketten sükûnete, bilgiden
hafıza kaybına... kadar bir seyir izlemektedir. Ancak bütün bu değişim de
Yüce Mevlamızın koyduğu fıtrî yasalar altında cereyan etmektedir. Rûm
sûresinin 54. âyetinde söyle buyrulmaktadır:
“Sizi zayıf bir halde yaratan, zayıflığınızdan sonra size güç veren ve
bir dönemden sonra yaşlılığınızın getirdiği
gücünüzü gösterdiğiniz
zayıflığa sizi dûçâr eden Allah’tır. O, dilediğini var eder. O, her şeyi
bilendir ve sınırsız güç sahibidir.”
Sevgili Peygamberimiz, ihtiyarlık gerçeğinin ve de tezahürlerinin
ve
teknolojik
atılımlarla
engellenemeyeceği
ve
bilimsel
değiştirilemeyeceği hakikatini, hastalıklarımızdan ötürü tedavi olmamız
gereğini açıklayan sözlerinde “ihtiyarlık dışında” her hastalığın bir
şifasının yaratıldığını açıklayarak bildirmişlerdir.3
İhtiyarlık bir hayat kânunu olduğuna göre, bugünün ihtiyarlarıyla
yarınların ihtiyarları olacak gençlerle ve de kullanılacak kişisel ve
sosyal imkânlarla ihtiyarlığın bereketli bir dönem olmasını sağlamaya
çalışmalıyız.
A- Ömrün ne kadar süreceği bilinemez bu son döneminin verimliliği için
birinci derecede sorumlu ve yükümlü olanlar hiç şüphesiz ihtiyarlardır.

a- Ölüm gelinceye kadar güç ölçüsünde bütün ilâhî emirler ve yasaklar
uygulanacağına göre ihtiyarlar, ihtiyarlığı da nimet bilmeli, hayatî
faaliyetlerini sürdürmeye çalışmalıdırlar. Zira ihtiyarlık bedenî
kuvvetle yapılacaklara engel ise de akıl, bilgi ve tecrübe gücüyle
yapılabilecekler için uygun vasattır. Çünkü aklı başa getiren,

bilgiyi tecrübeyle pekiştiren ve zaman kaybına uğratmadan verimliliği
sağlayabilecek olan da yaştır.
b-

İhtiyarlık, haramlara da kanalize edilebilen bedensel zevklerden
yoksun bırakabilecek bir dönemdir, ama sınırsız gibi olan ruhî
yaşanabileceği
pek
verimli
bir
devredir.
İnsanları
neşelerin
hayvanlara üstün kılan iradî kulluklar, kalbî zevkler, sanatsal
güzellikler, ilmî ve fikrî gelişmeler değil midir?

c- İhtiyarlığın ölüme yakın olması da ayrıcalıktı bir nimettir. Gerçi
yaşlılık İslâmî îman yoksunu insanlar için korkular salan, ümitler
söndüren bir idam arifesi ise de müminler için dünya hayatının
problemlerinden, elemlerinden kurtuluşa ve âhiret hayatının nimetleri
ve güzelliklerine yaklaştıran hayat merhalesidir. Kaldı ki ihtiyarlık
tövbeler edilebilecek ve acizlik nedeniyle Rabbimizin rahmetini daha
çok çekecek ve de Mevlâmızı duâlarımızı boş çevirmekten haya
ettirecek verimli dönemdir.4
Bu
sebeplerle
ihtiyarlar,
hayatı
sevmelidirler.
Ancak
îmanî
yoksunlukları nedeniyle dünyaya tapar olan insanlar gibi mal ve makam
düşmemelidirler.
Allah’ın
ve
Peygamberinin
yasakları
ihtiraslarına
konularda insanlarla
fiilî
ve
fikrî çatışmaya
kapsamına girmeyen
Maddî
otorite
peşinde
koşmamalı,
bilgileri
ve
girmemelidirler.
tecrübeleri ile yardımcı olmaya çalışmalıdırlar.

Başta çocukları ve torunları olmak üzere çevrelerindeki insanlara
veya
kabullenemeyecekleri
teklifleri
sunmamalı,
yapamayacaktan
kendilerini dışlamaya yönlendirici değil, saygıya sevkedici davranışlar
sergilemelidirler. Saygı gösterenlere ve yardıma olanlara teşekkürleri ve
duâlarını sürdürmelidirler. Güçleri ölçüsünde kendi kendilerine yetmeye
çalışmalı, ibâdetlere ise azami gayret göstermelidirler. Sağlıklarına da
pek çok önem vermelidirler.
İhtiyarlığın Kuran diliyle erzelil-umr denilen ve aklen -bedenen tam
bir çocuklaşma dönemi olan hale düşmekten korunmaya çalışmalıdırlar.
ilgili alınabilecek tüm önlemleri almalı, mevcûd
Bunun için sağlıkla
hallerine sabretmeli ve Peygamberimizin öğrettiği duâ ile de Allah’a
sığınmalıdırlar:
“Allah’ım! Acizlikten, ömrün en düşkün ve çaresiz çağı olan erzelilömre döndürülmekten sana sığınırım.”5

B- Allah’ın kanunu olan ihtiyarlığın ömrün bereketli bir dönemi
bugünün
gençlerine de
olabilmesi için yarınların ihtiyarları olan
görevleri İslâm,
görevler düşmektedir. İnsan fıtratının onayladığı bu
Kur’ânî ve Peygamberi emirler ve öğütlerle ibâdetleştirmekte, dünya
hayatı için güvence, âhiret hayatı için de Cennet vesilesi kılmaktadır.
Simdi bu vazifeleri özetleyelim:
aa- Kur’ân-ı Kerîm, inanç ayırımı yapmaksızın bütün insanlara adalet ve
Peygamberimiz, bizzat savaşa
merhamet gösterilmesini emretmektedir.6
ihtiyarların
öldürülmesini
yasaklamaktadır.7
“Sizler
katılmayan
toplumunuzdaki
zayıflar
sebebiyle
yardım
ediliyor
ve

rızıklandırılıyorsunuz” buyurarak da nazarları
onların konumunda olan ihtiyarlara çekmektedir.8

bedensel

özürlüler

ve

Böylece müminler, bütün insanlara karşı görevlendirilmekte,
zayıflıkları sebebiyle de öncelik ihtiyarlara verilmektedir.

fakat

Bu
nedenle
ihtiyarlara
adalet
ve
merhamet
gösterilmeli,
ihtiyarların yararlanacağı sosyal hizmetler üretilmedir.

bütün

Ancak Allah’ı birleyen ve kulluk çizgisini sürdüren mümin ihtiyarlara
daha bir ilgi ve saygı duyulmalıdır. Çünkü Peygamberimiz bir hadîslerinde
acımayan,
büyüklerimizin
büyüklük
şerefini
“Küçüklerimize
tanımayan/onlara saygı göstermeyen bizim yolumuzda değildir”9 buyurarak
takib edilecek bu özel ahlâkî çizgiyi belirlerken bir diğer hadîslerinde
de mümin ihtiyarlara şöylece ayrıcalık tanımaktadır:
“Saçı sakalı ağarmış Müslüman ihtiyarlara saygı ve yardım... Allah’ı
yüceltme olan davranışlardandır.”10
bb- İslâm, ihtiyarlara öncelik
tanımaktadır. Ancak bu
gençlerle ihtiyarların karmaşık olarak bulunduğu yerlerde
gözetilmesini de istemektedir.
Şanlı Peygamberimiz, bir cinayet davası ile ilgili
çıkan üç kişilik gruptan en küçüğünün söze başlaması
büyüğe bırakılması” uyarısında bulunmuştur.11

önceliğin
daha bir

olarak huzuruna
üzerine, “sözün

- Salât ve Selâm üzerine olsun- O, karmaşık topluluklarda ikrama da
daima yaşlılardan başlamıştır.12

Çok özel bir durum
yoksa, toplumu
temsilde ve ikram edilmede
ihtiyarlara öncelik tanıyan İslâm, bilgi ve ihtisas düzeyleri eşitler
arasında görev yapabilir yaşlıların tercih olunmasını da öğütlemiştir.
tavsiye
Örneğin Peygamberimizin buyruğuyla onların imamete geçirilmesi
buyrulmuştur.13
ccYarınların
yaşlıları
olacak
gençler
tarafından
ihtiyarlara
gösterilecek saygı, yapılacak ikram ve sergilenecek fedakârlık onların
hayatına kolaylık ve moral sağlarken topluma güven ve gençlere de
itibarlı bir gelecek hazırlayacaktır. Zira Peygamberimiz, “Emzirilen
çocuklar ve otlayan hayvanlar yanı sıra beli bükülmüş ihtiyarların da
toplumu belâlar ve azablardan koruyacağını...” bildirmekte,14 müjde içeren
bir hadislerinde de söyle buyurmaktadır:
“Yaşından ötürü ihtiyarlara saygı gösterip yardım eden gence, Allah da
saygı sunup el vuracak kişiler yönlendirir.”15
dd- İslâm’ın, Allah’a ortak koşma çağrıları dışında kayıtsız şartsız
saygıya ve yardıma çağırdığı analar-babalar ise özel ihtiyarlar sınıfını
ki, evladın
oluşturmaktadır. Onlar öylesine mukaddes ihtiyarlardır
davranışlarına göre onlar Cennete gitme veya Cehenneme yuvarlanma
sebebidir.16
Özetlersek deriz ki müminler için Allah’a ve nimetlerine kavuşma olan
mevsimi olan
ihtiyarlık,
ilâhî
bir kânundur.
ölümle randevulaşma
Tövbelerle günahların eritileceği, saflaşan yüreklerle güzel amellerin

artırılacağı
ve
de
zaaflarla
orantılı
olarak
da
ilâhî
rahmetin
bereketli
bir
dönemdir.
İhtiyarlar
yaşlılığın
sağanaklaşacağı
güçlüklerine, gençler de onlara saygı ve yardıma sabır göstermelidirler.
Cuma Mesajımızı bir hadisle bağlayalım:
“Müslüman olarak/Allah yolunda saçı sakalı ağaran kişinin, aklaşan her
bir kılı Kıyamet Günü’nde onun için nura dönüştürülecektir.”17

Değil İnsanlara, Hayvanlara Karşı da Vazifeliyiz

Fareler-filler,
arılar-kartallar,
hamsiler-balinalar...
yaratılmış
varlıklardır. İnsan da yaratılmıştır. Ancak insan farklıdır. O, ilâhî
yasalarla yükümlü tutulmuş sorumlu varlıktır. Yeryüzündeki diğer bütün
varlıklar gibi tüm türleriyle hayvanlar da insan için yaratılmış, onun
yararlanabileceği kıvamda halkedilmiştir. Hayvanların biz insanlar için
yaratıldığını Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerîm’de şöylece açıklamaktadır:
“Allah
sizin
için
hayvanları
yaratmıştır.
Onların
bir
binersiniz, bir kısmının da ürünleri ve etlerinden yersiniz.
başka başka faydalar da sağlarsınız...”1

kısmına
Onlardan

Hayvanlar bizim için yaratılmıştır

Kur’ânımızın bildirilerine göre hayvanların her bir türü bizler gibi
ümmettirler. Hayat kanunları ve rızıkları belirlenerek programlı bir
yaratılmışlardır.
Onlar,
kendilerine
özgün
duâları
olan,
şekilde
duyabilen ve sevebilen varlıklardır. Bizlerin tam olarak kavrayamayacağı
tarzda Allah’ı zikrederler. Yaratılış nedenleri doğrudan ve de dolaylı
bir şekilde bizler için fayda üretmektir.2
Biz
onların
sırtlarından,
etlerinden,
yünleri-kıllarından,
derilerinden, sütlerinden, ses ve görünüm güzelliklerinden yararlanırız.
Ayrıca ekolojik dengeye katkılarından, ilmî çalışmalarımız için ilham
kaynaklarımız olmalarından yararlanırız.
Onlardan
faydalanma
haklarına
görevlerle de mükellef kılındık.

erdirildiğimiz

gibi

onlara

karşı

Temel görevimiz merhamettir
Temel görevimiz sevgiyi de içeren merhamettir. Çünkü Peygamberimiz,
varlığa acımaktan ötürü sevablandırılırsınız”
“Can taşıyan her bir
buyurarak ahlâkî atılımlarımızı hayvanlara da yönlendirmiştir, örneğin
bir köpeğin susuzluğunu gideren kişinin günahlarının bağışlandığını
bildirmiş ve bizim için de bağışlanabileceğini müjdelemiştir. Onun
merhamet çizgisinde yetiştirdiği sahâbîlerinden Hz. Enes söyle anlatıyor:

-Yolculuk sırasında bir mola verdiğimizde hayvanlarımızın
rahatlarını sağlamadan ibâdetimizi bile yapmazdık.3

bakımı

ve

Açıklanan
ana
görevimiz
gibi
onlara
zarar
vermemek,
işkenceye
uğratmamak ve de belirlenen ölçüler ve yöntemler dışında hayatlarına
kıymamak da vazifelerimiz arasındadır.

Acı vermemek görevimizdir
Onlara acı vermemek için ilişkili olduğumuz hayvanların yavrularına
ilişmemek, onları aç bırakmamak, taşımakta zorlanacakları yükü vurmamak,
yoracak şekilde çalıştırmamak, yavrularını beslemelerine engel olacak
şekilde onları sağmamak... konumundayız.
Sevgili Peygamberimiz, yavruları alındığı için çırpınan
ötürü sahâbîlerini yermiş ve onlara şöylece çıkışmıştır.

serçecikten

-Yavrularını alarak bu kuşa kim acı verdi? Veriniz ona yavrularını.4
Merhamet yüklü şahsiyetini görünce gözleri dolarak inlemeye başlayan
deveyi okşayarak sükûnete erdiren Peygamberimiz, huzuruna celbettiği
sahibini de yerici bir üslubla şöylece uyarmıştır:
-Allah’ın sana ihsan buyurduğu bu hayvanın haklarını çiğnemekten dolayı
Allah’ın azabına uğramaktan korkmuyor musun? Bak, hayvancağız kendisini
aç bıraktığını ve yorduğunu bana şikâyet ediyor.5
Sanlı Peygamberimiz,
vermiştir:

keçisini

sağmakta

olan

kişiye

de şöylece

öğüt

- Keçini sağınca, yavrusunu besleyebilmesi için geride süt bırak.6

İşkence yapmamak da vazifemizdir

İşkence yapmamak da hayvanlara karsı vazifelerimizdendir. Meselâ,
hayvanların canlı iken herhangi bir organını kesmek, onları canlı canlı
silahlı atışlara hedef kılmak, yüzlerine vurmak, yüzlerinden dağlamak,
çelişecek
şekilde
istihdam
etmek,
farklı
cinsten
yaratılışlarıyla
olanları çiftleştirmek, birbirleriyle dövüştürmek, yiyecek bulmalarını
engelleyecek şekilde hapsetmek, beceriksizlik ve donanımsızlık sebebiyle
dönüştürmek,
onların üzerlerinde
bulunuyorken
kesimlerini işkenceye
sohbet etmek ve benzeri uygulamalarda bulunmak yasaklandığımız haram
işlemler arasındadır.
Çünkü
Peygamberimizin
doğrultudadır.

sözleri,

Yüzünden dağlanan
getirmiştir:

havanı

işleri

ve

değer

yargıları

bu

• Salât üzerine olsun o, canlı hayvanların organlarını keserek onlara
müsle yapanların Allah’ın rahmetinden yoksun
kalmaları bedduasında
bulunmuştur. Can taşıyan varlıkların nişangâh kılınmasını lanetlemiştir.7
bir

görünce

de

öfkesini

şöylece

- (Bu yaptığınız nedir?) Hayvanların yüzlerinden dağlanmaları
dövülmelerini lanetleyerek yasakladığımı bilmiyor musunuz?8

dile
ve

Örneğimiz
Peygamberimiz,
hayvanların
yaratılış
doğrultularıyla
şekilde
kullanılmalarını
yasaklama
amacıyla
da
geçmiş
çatışacak
topluluklarda yaşanmış bir olayı şöylece aktarmıştır:
Adamın biri ineğini sürüyordu ki, bir ara sırtına binerek dehlemeye
başladı. Bunun üzerine hayvancağız dile gelerek söyle sızlandı:

- Biz binilmek için yaratılmadık.9
Rabbimizden
kendisini
bizlere
şefaatçi
kılmasını
dilediğimiz
Peygamberimiz, “eşeklerin atlarla çiftleştirilmesi seklindeki bir tür
işkence olan” talebi de, “Bu gibi işleri ancak, gerçeklerin bilgisinden
yoksun olanlar yapabilir” buyurarak geri çevirmiş ve yasaklayıcı tavır
koymuşlardır.10
• Peygamberimiz, hayvanları birbirleriyle dövüştürmeyi de açık ve kesin
bir dille yasaklamış, bu yasağını horozlardan develere bütün hayvanlara
teşmil etmiştir. O, kedisini hapsederek ölümüne sebep olan kadının
şahsında bu gibi eylemlerin Cehennem azabına düşürebileceği uyarısında da
bulunmuştur.11
Güzelliği boyutlandırarak kesim yapıldığında güzel yapılmasını, örneğin
hayvanların bıçaklar iyice biletilerek ızdırab verilmeksizin kesilmesini
emreden de Peygamberimizdir.12
Hayvanların
üzerlerinde
iken
sohbete
dalınarak
uğratılmalarını şöylece gerekçelendirerek yasaklamıştır:

işkenceye

-Nice binilen hayvanlar vardır ki, onlar binicilerinden daha hayırlı ve
Allah’ı daha çok zikredicilerdir.13
Hayatlarının sona erdirilmesi ilâhî ruhsattır
Bizler için yaratıldıklarından beslenme ve tedavi gibi alanlarda
yaralanılabilmesi,
kesilerek
veya
avlanılarak
kendilerinden
durumlarda,
hayvanların hayatlarını
sona
öldürülmelerini gerektiren
erdirmek meşru kılınmıştır. Bu durum onlar için İlâhî düzenin gereğidir
ve tabiidir.
Deniz hayvanlarının bütününün avlanılması helâldir. Kara hayvanlarından
yenilmeleri helâl kılınmış (behîme) olanlar da kesilebilir ve de
avlanılabilir.14

İslâm bilginlerinin
bir kısmı,
Peygamberimizin diliyle etlerinin
yenilmesi yasaklanan yırtıcı hayvanların öldürülmelerine karşı çıkarken
Hanefî çizgisini izleyen bilginler yırtıcılar dahil yararlanılabilecek
hayvanların faydalanma amacıyla öldürülebilecekleri görüşündedirler.15
Ancak nesillerinin korunması gayesiyle öldürülme yasağının konulabileceği
şüphesizdir.

Burada mutlaka bilinmesi gereken husus kesimin ve avlanmanın Allah’a
inanan kişi tarafından O’ndan ruhsat alındığı bilinciyle ve yalnızca
O’nun adı anılarak ve O’nun rızası hedeflenerek gerçekleştirilmesi
gereğidir. Çünkü Yaratan Allah’tır. Canı yalnızca O veya O’nun onay
verdiği insan alabilir.
Niyetleri, kesim ve avlanma yöntemleri ne olursa
olsun Allah’a
inanmayanların, çok tanrıcı batılperestlerin ve de aklı ve bilimi
putlaştıran sekülaristlerin hayvanları öldürmeleri cinayettir. Bu tür
cinayete kurban giden hayvanların etleri yenilemez. Çünkü Rabbimiz,
canlarına
kıyılırken
üzerlerinde
kendisinin
adı
anılan
yalnızca

hayvanlardan
yenilmesini
hayvanlardan
yenilmesini
yasaklamaktadır.16

emretmektedir.
Adı
anılmaksızın
ise
büyük
bir
günah
olduğunu

kesilen
beyanla

Allah’ın adının anılmasını kasıtla terk etmediği sürece Allah’ı
birleyip yüceltenlerin kesimleri geçerlidir. Ancak besmele çekilip tekbir
getirilse bile batıl inançların, kişilerin ve kurumların onurları adına
yapılan kesimler de kesilen hayvanların etlerinin yenilmesi de haramdır.17

Hayvanların çok büyük bir bölümünü sadece televizyon belgesellerinde
görebilirken bu konuya yer vermemizin amacı, İslâmî çizgide hayvanlara
vazifelerimizi
açıklayarak
insan
haklarına
saygının
önemini
karsı
hatırlatmaktır. Bir de hayvan avlayan insafsız avcıya hizmetten zevk
almayı köpeklik olarak niteleyen kültürümüzün yaptırdığı çağrışımın
izinde, petrol avlamaya çıkan Amerika gibi emperyalist ülkelere millet
köpeklikten
de aşağılık
olacağı hakikatine
vurgu
olarak hizmetin
yapmaktır.
Cuma Mesajımızı bu gerçeği açıklayan bir âyet anlamıyla bitirelim:

“Yoksa
sen
onların
çoğunluğunun
ulaştırdığın
ilâhî
mesajları
dinlediklerini ve akıllarını kullandıklarını mı sanıyorsun? Hayır onlar
sürüler gibidirler. Doğru yoldan çok mu çok da uzaktadırlar.”18

Fîl Sûresi ve Çağrıştırdığı Mesajlar

Peygamberliğin ilk yıllarıydı. Allah’ın Resulü Hz. Muhammed ve ona
müminler
üzerindeki
baskılar
giderek
artıyor,
işkenceler
inanan
çoğalıyordu. Putperest Mekke’nin egemen kişi ve grupları zulümlerine
zulüm katıyordu. Müminlerin dirençleri kırılmak üzereydi.

Hak-Bâtıl
mücadelesinin
görünürde
bâtılperestler
lehine
gelişim
gösterdiği böylesi bir dönemde Yüce Allah, Peygamberine Fîl Sûresi’ni
indirdi.
Amaç,
müminlerin
imanlarını
kuvvetlendirmek,
geleceğe
yönelik
ümitlerini yeşertmekti. Bir de güçlerini diledikleri gibi kullanarak
galebe çalabileceklerini sanan inkârcı zalimlere, başarısızlığa mahkûm
olacaklarını ihtar etmekti.
Yasayanlar arasında muhtemelen görgü tanıklarının da bulunduğu Fîl
vakasını1 hatırlatan sûre, Hz. Peygamber’in dilinden Mekke’de şöylece
yankılanıyordu:
“Rabbinin Fil ordusuna ne yaptığım görmedin mi?
Kurdukları tuzaklarını altüst etmedi mi?
Onların üzerine sürü sürü kuşlar saldı.
Kuşlar da onlara balaktan taşçıklar attılar.
Böylece onları yenik ekin yaprağına dönüştürdü.”
Kur’an’ın 105. sûresi olan Fîl Sûresi’nin çağrışım yaptırdığı bu olay,
Milâdî 570-571 yılında, Hz. Peygamber’in doğumu öncesinde yaşanmıştı.
Gerçeğin ta kendisiydi.
Fil vakası
Habeşistan’a bağlı Yemen’in Hıristiyan Valisi Ebrehe, genel siyasetleri
çizgisinde zahirde dinî, temelde de siyasî ve ekonomik amaçlarla Sana’da
büyük bir katedral inşa eder. Kabe’yi hac eden Arapları bu muhteşem ve
müzeyyen kiliseye çekmek ister.
Allah’ın; kendi zâtının ve birliğinin sembolü kılarak Hz. İbrahim’e
temellerini yükselttiği, basta Peygamberleri olmak üzere zâtını birleyen
insanlar
için
ziyaretgâh
kıldığı
Kabe’ye
eş
mekân
muvahhid
sanan
Ebrehe,
olması
gerektiği
üzere
tam
bir
oluşturabileceğini
başarısızlığa uğrar. Üstelik Arapların nefretini çeker.

Kureyşli bazı kişilerin mezkûr kiliseye yönelik aşağılayıcı saldırgan
tavırlarını gerekçe kılarak Kâbe’yi yıkmaya karar verir. Büyük bir ordu
hazırlar. Orduya, takviye güç olarak da on kadar fil katar. Güzergâhı

üzerindeki
karşıt
kuvvetleri
ezerek
korkularından dağlara çekilirler.

Mekke’ye

dayanır.

Mekkeliler

Ebrehe, öncü fili Kabe’ye doğru sürer. Ancak fil diretir, Kabe’ye
yönelmez. Tam bu sırada, daha önce hiç mi hiç görülmemiş türden hortumlu
ve pençeli kuşlar belirir. Sürüler halinde öbek öbek saldırıya geçen
kuşlar, gagaları ve pençelerindeki balçıktan üretilmiş küçücük taşlarla
ve
ordusu
üzerine
dalışlar
yapar,
ilâhî
iradeye
göre
Ebrehe
yapılandırılmış nohut büyüklüğündeki taşlar, kimyasal/biyolojik bomba
etkisi yapar. Böylece vurulan Ebrehe ordusu, hezimete ve de helake
uğratılır. Büyük çoğunluğu taşlanma alanında ölen askerlerin, yaralanan
bir bölümü de dönüş yollarında ve de Ebrehe gibi kendi yurtlarında can
verir.

Fîl Sûresi’nin mesajları
Mekkeliler tarafından bilinen ve Kur’an’ın aktarımıyla da tüm insanlık
tarafından öğrenilen Fil olayı, hiç şüphesiz mahalli çizgiler taşır. Ama
bu olayı
dile getiren Kur’an’ın, kendi bütünlüğü içinde sunduğu ve
algılanmasını istediği mesajlar evrenseldir.
Bu mesajları şöylece özetleyebiliriz:

a- Sınırsız güç ve kayıtsız şartsız hâkimiyet Allah’ındır. O, kudreti,
bilgisi, rahmeti, adaleti, yardımı ve intikamı ile her an zuhur
halindedir.
b- Allah, sürekli başarıyı zalimleşen güçlere değil, Hak ölçülere göre
oluşan ve adalet ve şefkatle kullanılan güçlere dilemiştir.

c- Zalimleşen kişisel ve kurumsal güçler, zulümlerinde ısrar ederlerse
cezalandırırlar.
Ahiret
hayatında
ise
ayrıca
dünyada
azaplandırılacaklardır.
d-

Maddî ve sosyal hayatı kuşatan sebep-netice kanunlarını koyan
Allah’tır. O, dilediği zaman bilinmedik ve beklenmedik sebepler
yaratarak neticeler halk edebilir.
Kur’an-ı Kerim’de açıklandığı
hortumlar salabilir.2

üzere,

örneğin

Allah,

kasırgalar,

Mikrop nevi küçücüklerden
fil türü azmanlarına kadar hayvanları
görevlendirebilir. Savaşan melekler gönderebilir. Düşmanları müminlere
az, müminleri de düşmanlara çok göstererek kalplere ümit ve korku
sindirebilir.3
Yüce Allah, bir de kendileri Hakk’a iman etmedikleri ve yaşamadıkları
gibi, diğer insanlara da engel olan Saddamistler gibi zalimlerin üzerine,
örneğin insanları ve kaynaklarını sömüren Amerikalı egemenler benzeri
zalimleri saldırtabilir.

Bu tür saldırtma, ilâhî bir yasa olarak En’am Sûresi’nin 129. ayetinde
şöylece açıklanır:

“İşte Biz böylece, kazanç
zalimler üzerine saldırtırız.”

görerek

yaptıkları

sebebiyle

zalimleri

Yasa nitelikli bu ilâhî buyruğu açıklayıcı hadislerinde Allah’ın Resulü
de söyle buyurur:
“Zalim, yeryüzünde Allah’ın adaletidir.
döner, bir başka zalimle de ondan öç alır.”4

Onunla

intikam

alır.

Sonra

Çok iyi bilinmelidir ki, inanır oldukları İslâmî düzene duyarsız
kalarak zalim kişi ve sistemlere bas kaldırmadıkları için nefislerine
zulmedenlere, onu inkâr ederek mütecavizleşen zalimlerin saldırtılması,
işletilen bu ilâhî yasa sebebiyledir.

Hiç şüphe yoktur ki, taarruz edilmek istenmesi halinde saldırganlarına
fil ordusuna verildiği gibi cezaların verileceği kutsal, yalnızca Kâbe
değildir, içinde Hakça yaşanabilecek yurt da bir kutsaldır. Namaz, hac,
örtü, adalet ve namus gibi yaşanılması gereken İslâmî değerler de birer
insan
ve
onun
hakları
ve
özgürlükleri
ise
kutsallar
kutsaldır,
kutsalıdır.
Kutsalların düşmanca çiğnenmesi ve bilgisizlik-bilinçsizlik-ilgisizlik
sebebiyle çiğnetilmesi de cezayı gerektirir.

Kullanamadıktan akılları; güçlerine sembol kıldıkları filler düzeyinde
kalmış Ebrehe ve askerleri gibi yaşadığımız dönemlerin zalimleşen
Tarihin
tanıklık
Ebreheleri ve yardımcıları da yıkıma mahkûmdurlar.
yaptığı bu gerçeğe yerel ve küresel 28 Şubatları izleyenler de şahitlik
Yeter ki kendilerine
zalimlerin
musallat
edileceği
edeceklerdir.
zalimlerden olmayalım.
Mesajımızı Kur’an’dan duyurularla bitirelim:
“Hak tanımazlar, güçlerine dayanarak
tuzaklarını başlarına çevirdi. Çünkü
olandır.”

entrikalar çevirdiler.
Allah, planlaması en

Allah da
başarılı

“...(İlâhî plan gereği) zalimler nasıl bir inkılap ile devrileceklerini
yakında bileceklerdir.”5

Savaşın Tek Sebebi Zulüm ve İşgaldir
(Hükümetimize ve Parlamentomuza Çağrı)

Yüce Rabbimiz, insanı kendisi, tabiatı da insan için yaratmıştır.1
Çünkü insan, akıl ve irade ile donatılarak en güzel şekilde yaratılmış,
ilâhî yasaları yaşamak ve yaşatmakla yükümlü halîfe varlık kılınmıştır.2
Güneşten aya, dağlardan denizlere, ağaçlardan fillere kadar ilgili doğal
varlıklar da insanın yararlanabileceği düzende halkedilmistir.

Yaratılış yüceliği sebebiyledir ki; insanlığa saygı ve insanlık için
doğal
varlıkları
koruma,
insanın
kutsal
vazifesidir.
yaratılmış
Yaratıcımızın emri olduğu için ibâdet olan bu kutsal vazife; insanın
yaratılıştan sahip kılındığı haklar ve hürriyetleri dokunulmaz bilmek,
adaletli ve ikramkâr olmak ve nefislerimiz için istediklerimizi insanlar
için istemek gibi alt görevleri içerir. Bu temel vazife ayrıca sömürmemek
korkutmamak, işkence yapmamak, yararlanılabilecek tabiî çevreyi tahrîb
etmemek ve insan öldürmemek gibi görevleri de içine alır.3
İnsanı öldürmek yasaklı olmanın ötesinde, Yaratıcı’nın İlâhlığına
başkaldırı olarak zulümlerin en büyüğüdür. Bu azîm zulmün îlâhî yasalar
manzumesi olan İslâm Hukuku’ndaki dünyevî cezası ölüm, Âhiret hayatında
görülecek cezası ise Cehennem azabıdır 4

İslami kural olarak mümin fertler ancak nefs-i müdafa için silaha
sarılabilir. Müslüman ülke de genelde saldırıya uğradığında, özelde ise
mazlumlara yardım gerektiğinde savaşa girebilir.
Çünkü işgal ve sömürü amaçlı savaş, İslâm dışıdır.

Öneminden ötürü deriz ki, savaşı yapılabilir kılıcı bir tek sebeb
vardır. O da haklar ve özgürlüklerle, bu yüce değerlerin özgürce
yaşanılacağı yurtların saldırıya uğramasıdır. Bir diğer anlatımla savaşı
meşrûlaştırıcı tek neden zulümdür. Kur’ân bu gerçeği şöylece açıklar:
“Kendilerine haksız yere saldırılan kimselere (savaş) izni verilmiştir.
Hiç şüphesiz, Allah onlara yardım edecek güçtedir.”5
Rabbimizin verdiği savaş izni saldırıların fiilen başlamasıyla birlikte
ertelenemez göreve dönüşür:
“Size savaş açanlarla Allah yolunda savasın.
Doğrusu, Allah aşırı giden saldırganları sevmez.”6

Ama

aşırı

gitmeyin.

“Allah Yolunda” savunma gayesiyle verilmesi ve amacı aşılarak asla
aşırılığa düşülmemesi gereken böylesi bir savaştan kaçılması ise, en
büyük günahlardandır.

Sevgili Peygamberimiz, “Âhiret azabına uğratan yedi büyük günahtan
kaçınınız” buyurmuşlar ve “meşru savaştan kaçmayı” bu günahlar arasında
saymışlardır.7

Bizlere yapılacak zulüm, savaş sebebi olabileceği gibi, Müslüman olsun
veya olmasın herhangi bir topluma-ülkeye yapılacak zulüm nitelikli
saldırı da bizleri görevlendiren bir savaş sebebidir. Çünkü bizler,
Yaratan adına tasarrufla yükümlü insanlar olarak adaleti sağlamaya
çalışmakla
vazifeliyiz.8
Bu
uğurda
önleyici
atılımları
yapmak,
gerekiyorsa mütecaviz zâlimlere karsı savaşa katılmak da görevimizdir.
AKur’ân;
tarafları
Müslümanlar
olan
çatışmalarda
uzlaştırıcı
uğrayan
mağdurlar
olmamızı, barış gerçekleştirilemiyorsa, saldırıya
safında savaşa katılmamızı emretmektedir. Yüce Allah, Hucurat Sûresi’nin
9. âyetinde söyle buyurmaktadır:

“Müminler içinden
iki grup
vuruşurlarsa,
onlar
arasında barışı
sağlayın. Ama sonra bu iki gruptan biri diğerine tecavüz ederse, Allah’ın
(barış ve uzlaşı...) buyruğuna dönünceye kadar saldırgan tarafla savaşın.
Eğer saldırıdan vazgeçerlerse âdil bir şekilde aralarını bulun ve
taraflara eşit davranın. Çünkü Allah, âdil/eşit davrananları sever.”
B- Kur’ân-ı Kerîm, canlarını ve yurtlarını savunamayan ve Allah’a
yakarmaktan başka dayanakları bulunmayan toplumlara da yardımcı olmamızı,
gerekiyorsa onlar için de savaşa girmemizi emretmektedir. Saldırgan
zâlimlere karşı topyekün savaş ilanı olarak da algılanabilecek buyruğuyla
Rabbimiz, duyarsız müminleri şöylece uyarmaktadır:
“(Nasıl olur da Allah yolunda savaşmazsınız?) Nasıl olur da Allah
yolunda savaşmayı ve ‘Ey Rabbimiz! Bizi halkı zâlim olan bu topraklardan
ve
kurtarıp özgürlüğe kavuştur ve rahmetinle bizim için bir koruyucu
destek olacak bir yardımcı gönder’ diye yalvaran çaresiz erkekler,
kadınlar ve çocuklar için savaşmayı reddedersiniz!”9
Açıklanmaya çalışıldığı üzere, Rabbimizin yücelttiği insana
ihtiram
göstermek ve insan için yaratılan tabiî çevreyi doğal örgüsü içinde
korumak görevimizdir. Zulmün her çeşidi yasaklı ise de, öldürme bas
zulümdür ve de Cehennemlik suçtur. Savaşın insanlığın zulme maruz
bırakılması dışında hiçbir gerekçesi yoktur ve olmayacaktır.
***
Bütün
dünyanın
kabulüne
göre,
terörle
özdeşleşen
emperyalist
Amerika’nın Irak’a karsı başlatmak istediği savaş, siyâsi egemenlik
Irak’ın
petrol
kaynaklarını
sömürme savaşıdır.
Kitab-ı
savaşıdır.
Mukaddes’in dönemimize özgü bâtıl yorumlarıyla da gerekçelendirilmeye
çalışılan zulüm savaşıdır.

Asıl amaçlarından biri, muhtemelen Türkiyemizi de çökertmek olan
böylesi aşağılık bir savaşın, değil bir İslâm ülkesine, inançları ve
yaşam tarzları ne olursa olsun hiçbir ülkeye karşı verilmesi onaylanamaz.
Böylesi simsiyah bir savaşa yardımcı da olunamaz.

Onaylamamak ve yardımcı olmamak da yetmez. Ferdî ve içtimaî, siyâsî ve
iktisadî, sivil ve askerî bütün güçler, güç ölçüsünde devreye sokularak
önleyici çalışmalar yapılmalıdır. Bu, farz bir görevdir.
Kişisel planda, hiç değilse “Savaşa
katılmalı,
entrikalarının
başlarına

Hayır” organizasyonlarına olsun
yıkılması
için
mütecavizlere

beddualar edilmelidir. Zira Peygamberimiz, “Duâ müminin silahıdır”10
buyurarak, bu müessir silahın kullanılması gerektiğine işaret etmiştir.
Kur’ân da nasıl kullanılacağını misallendirmiştir. Bu örneklerden birinde
bizlere şöylece duâ etmemiz öğretilmiştir:
“...Ey Rabbimiz! Bizleri zâlim milletlerin saldırılarına
Zalimleşen kâfirlerden bizleri lütfunla kurtar.”11

uğratma.

Başlatılmak istenen bu savaşın, karsı çıkılması gereken bir zulüm
savaşı olduğunu bütün dünya yanısıra, erlerinden subaylarına kadar bütün
askerlerimiz bilmektedir. Gerçeğin bilgisi ve bilincine sahip olan
askerlerimize Müslüman kardeşlerine yönelik böyle bir savaşa katılma veya
yardımcı olma emri verilemez. Verilmemesi gerekir.* Bu savaşta ne gazilik
vardır ne de şehîdlik. Çünkü haksız yere Müslüman kardeşini öldüren asker
katil, öldürülen asker de maktul olur. Peygamberimizin açıklamasına göre,
“Katil Cehennem’dedir. Öldürmek istediği için maktul de Cehennem’dedir.”12
Bütün bu sebeplerden ötürü askerî mercilerimize, hükümetimize ve de son
sözü söyleyecek parlamentomuza sesleniyoruz:
İnsan hayatı ve onurunu çiğneyecek, kan, gözyaşı, fakirlik ve sefalet
duygularıyla
kuşatacak, üstelik
doğuracak, geleceğimizi kin ve nefret
ebedî hayatımızı da azaba uğratacak olan bu savaşa karsı çıkınız. İttifak
için,
topraklarımızı
açarak
hiçbir
şekilde
yardımcı
antlaşmaları
olmayınız. Çünkü İslâmî iman ve hayat düzenine bağlı olan ve geleceğine
akıl-ilim çizgisinde yönelen milletimiz, bu savaşı istememektedir.
Şiddetle karsı çıkılan bu kirli savaş için referanduma gitmenin ötesinde
yetki kullanamayacağınızı biliniz. Zâlimlere yardımcı olanlara, Allah’tan
acımaz azgınların
saldırtılacağı
hakikatini
de
korkmaz-insana
unutmayınız.
Milletinize kulak veriniz ki, “İtaatin ancak İslâm Dini’nin, aklın ve
bilimin onayladığı Maruf nitelikli emirlere”13 olacağının bilincinde olan
milletimizi sivil itaatsizliğe mecbur etmeyiniz.
Cuma
Mesajımızı
bitiriyorum:

bir

âyet

ve

ona

açıklık

getiren

bir

hadisle

“Asla zâlimlerden yana onaylayıcı eğilim göstermeyin. Yoksa ateş size
de
dokunur.
Allah’tan
başka
hiçbir
yardımcınız
olmadığına
göre,
yardımınıza gelecek de bulamazsınız.”
“(Çünkü) Zâlim olduğunu bilerek bir zâlime yardımcı olan kişi, İslâm’ın
sınırları dışına atılmış olur.”14

Hendek Harbindeydi

Abdullah’ın oğlu Muhammed O, Allah’ın Resulüdür. Allah, O’nu son ve
evrensel Peygamberi kılmıştır. Kur’an, O’na indirilmiştir. O, bu İlâhî
Kitab’ı açıklayarak ve uygulayarak insanlığa tebliğ etmiştir. O ve O’na
inananlar alaya alınmış, işkenceye uğratılmış, sözün özü, O ve sahabileri
inançları uğruna bedel ödemişlerdir.

Asırlarca
sonra
gelen
bizler
İslâm’a
erdirildik.
Ancak
büyük
ızdırap
çekmedik.
Haklarımızı
ve
özgürlüklerimizi
çoğunluğumuz
kaybetmedik. Bu sebeple olsa gerek, içinde bulunduğumuz nimetlerden
gaflet ediyoruz. Maziyi hatırlamak, hali anlamak ve geleceğe doğru
kararlı adımlar atabilmek için sizleri bu Cuma mesajımızda sahabi Hz.
Huzeyfe’nin açıklamalarını dinlemeye çağırıyoruz.
Huzeyfe (R.), Hz. Peygamberle
dinleyen bir grup şöyle dediler:

geçen

hatıralarını

-Allah’a yemin olsun ki, eğer biz Hz. Peygambere
yiğitlik yapar, böyle kahramanlık gösterirdik.

dile

getirirken

ulaşsaydık

şöyle

Hz. Huzeyfe de:
-Bu gibi temennilerde bulunmayınız, dedi ve şöyle nakletmeye başladı:

Hendek harbinde, hiçbirimizin parmağını dahi göremediği kapkaranlık bir
geceydi. Dondurucu ve kavurucu öyle bir rüzgâr vardı ki, böylesini hiç mi
hiç görmemiştik.
Karargâhımızın yukarı kısmında Ebu Süfyan kumandasındaki muhasarayı
sürdüren Mekke ordusu, aşağı kısmında ise her an çoluk-çocuğumuza
saldırabilecekleri kuşku ve korkusunu taşıdığımız Beni Kureyza Yahudileri
vardı.
Aramızdaki kalblerine iman akmamış münafıklar zoru gördüklerinden:

“Evlerimiz himayesizdir” gerekçesiyle izin istiyorlardı. Hz. Peygamber,
gerçek dışı olan bu mazeretlerini kabul ediyor ve izin veriyordu.
Üç yüz kişi kadar kalmıştık. Hz. Peygamber teker teker bizi gözden
geçirdi. Her birimize hitaben şöyle buyurdu:
“Kıyamet Günü benimle beraber olmak için kim bana düşman hakkında bir
haber getirecek?
Hiçbirimiz kalkıp, “Ben getireceğim” diye cevap vermedi.
Hz. Peygamber bu müjdeli arzusunu üç defa tekrarladı.
Aramızdan bir kişi çıkmıyordu.
Resulellah bana yönelerek:

“Ya Huzeyfe kalk! Bana düşman hakkında haber getir” emrini verdi.
Gerçekten çok korkak bir adamdım. Soğuk da iliklerime kadar işlemişti.
Beni düşmandan ve soğuktan koruyacak bir kalkanım da yoktu. Üzerimde
karıma ait olup, diz kapaklarımı aşmayan bir entari vardı.

Bu sebeple aslında kalkmak istemiyordum; fakat Resülullah’ın beni ismen
tasrih ederek görevlendirmesi karşısında elbette yapacak bir şey de
yoktu.
Hz. Peygamber (sav):
“Dönüp
bana
haber
getirinceye
kadar
düşmana
hiçbir
sezdirmeyeceksin” şeklinde uyanda bulunarak bana şöyle dua etti:

şey

“Allah’ım! Onu önünden ve arkasından, sağından ve solundan, altından ve
üstünden gelebilecek tehlikelere karşı koru.”
Resulullah’ın bu duasıyla birlikte yüreğime sinen korkudan, iliklerime
kadar işleyen soğuktan bende eser kalmamıştı.

Hz. Peygamberden ayrılarak düşman karargâhına yaklaştım. Yanan ateşin
ışığında gözetlemeye başladım.
Ateşe sırtını dayamış olup böğrünü sıvazlayan iri yarı bir adam şöyle
deyip duruyordu:
“Burası artık durabileceğimiz bir yer değil. Muhasarayı
dönmekten başka çare kalmadı. Toparlanıp yola çıkmalı.”

kaldırıp

Meğer bu adam Ebu Süfyan imiş. Daha önce onu tanımamıştım.

Hemen bir ok çıkarıp yayıma yerleştirdim.
atacaktım ki, birden; Hz. Peygamberin:

Canı

Cehenneme

deyip

“Dönüp bana haber verinceye kadar düşmana hiçbir şey sezdirmeyeceksin”
şeklindeki ikazını hatırlayıp vazgeçtim. Okumu yerine koydum.

Kendi kendime cesaret verip düşman karargâhına iyice sokuldum. Mekke
ordusunun bana en yakın olan bölüğü Benü Âmir idi.

Bu sırada rüzgâr öylesine şiddete esiyordu ki, karargâhın altını üstüne
Rüzgârın
savurduğu
taşların
eşyalarına
çarpmasıyla
getiriyordu.
yankılanan sesleri işitiyordum.
Onlar da birbirlerine:
“Ey Amir Oğullan! Burası durabileceğiniz gibi bir yer değil. Haydi yola
revan olalım” deyip duruyorlardı.

Bir taraftan da süratle dönüş hazırlığı yapıyorlardı. Ben de dönmek
için yerimden ayrıldım. Dönüş yolunu yarılamamıştım ki, daha önce hiç
görmediğim yirmi kadar süvari ile karşılaştım. Başları imameli idi. Bana
şöyle dediler:
“Allah’ın Elçisi Efendine söyle. Allah düşmanlarına karşı onu korumuş,
düşmanlarının hakkından gelmiştir.”
Hz. Peygamber’e geldim. Daraldığı ve üzüldüğü her zaman namaza durduğu
gibi yine namaza durmuştu.

Yaklaşmamı işaret buyurdu. Yanaştım ve durumu arz ettim. Ne var ki
vazifemi
yapıp
döner
dönmez
tekrar
üşüme
başlamıştı.
Neredeyse
donacaktım. Hz. Peygamber, üzerinde namaz kıldığı örtü ile beni sardı.1

Hz. Huzeyfe’ye ve arkadaşlarına Allah’ımızdan yüce makamlar diler, Cuma
mesajımızı Allah’ın Resulü’nün bir sözleri ile bitiririm.

Biatlaşıp
sözleşmek
için
kendisine
gelen,
fakat
ihtiyaçlarının
ve
korkaklığını
ileri
sürerek
zekâttan
ve
cihaddan
fazlalığını
isteyen
Ma’bed
oğlu
Beşir’e,
Peygamberimiz
şöyle
bağışlanmasını
buyurmuştur:
“Zekât vermeyecek, cihad yapmayacaksın. Peki bu durumda nasıl Cennet’e
gireceksin”2

Kalbî Cihadla da Kazanabiliriz

İnsanın hakikati olarak nitelendirilebilecek olan kalb, Rabbani bir
varlıktır. O, nefis ve rûh olarak da isimlendirilmektedir. Kur’ân-ı
Kerîm’e göre anlama, kavrama, düşünme, inanma ve yönelmenin kaynağı
kalbdir. Akıl yürütme kalbin işlevidir.

Kalbin temel özelliklerinden biri de değişken olması, inanç, duygu ve
düşünce bakımından renkten renge girebilmesidir.

Bu özelliği sebebiyledir ki kalb, insan iradesiyle bağlantılı olarak
nûrlanabilir, İslâmî bilgi ve bilinçle donanabilir, içten içe huzura
erebilir. Bunun gibi karanlıklara düşerek körleşebilir, duygusuzlaşarak
taşlaşabilir, perdelenebilir ve de kilitlenebilir. Sonuç olarak da bâtıl
inançlar ve ahlâk dışı eğilimlere merkez olabilir. Özetlersek insan,
kalbinin Özelliklerini taşır.1
Sevgili Peygamberimiz bu gerçeği basite indirgeyerek şöylece açıklar:

“Vücutta bir et parçası vardır. O, iyi olursa bütün beden iyi olur. O,
kötü olursa bütün beden kötü olur. Bu et parçası kalbdir.”2
İnançlar, düşünceler,
duygular ve amellerin kaynağı olduğu için
sözlere, davranışlara ve işlere yönelten ve onlara kendi rengini vuran
kalbdir. Örneklendirirsek kalb adaleti olursa kararlar âdil olur. Kalb
beden
fâhişeleşir.
Ancak
bilgisizlik,
bedensel
namusunu yitirirse
yargı-yasama-yürütme yetkisizliğikişiyi
özürlülük, malî güçsüzlük ve
eylemsizleştirebir:
Örneğin, parasal imkânı olmayan insan, sosyal yardımlarda bulunamaz.
özürlü,
savaşamaz.
Hâkim
olmayan
hukuken
karar
alamaz.
Bedensel
olmayan
yasama
faaliyetleri
yürütemez.
Misalleri
Parlamenter
çoğaltabiliriz.

Ne var ki yapılabilir olanlar yanı sıra örneklendirilen bütün bu
yapılamazları ve benzerlerini kalplerimizle yapabiliriz. Sorumlulukları
paylaşabiliriz. Bizzat yapmış gibi sevaplarını da alabiliriz. Böylece
kalbî mutluluğa erebilir, âhiret hayatımızı da mesut edebiliriz.

Çünkü
insan
düşünce
ayaklarıyla
yürüyebilmekte,
kalben
duruş
koyabilmektedir. Bunun gibi
yürek diliyle
sergileyebilmekte,tavır
konuşabilmekte, kendi iç dünyasında organlarını kullanabilmektedir. Şimdi
yapılabileceklere bir göz atalım:

Dünya’nın gündemini takib edebilenler, kafa ve gönül birlikteliği
içinde fikir ayaklarını kullanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
toplantılarına katılabilir, Amerika gibi zâlimleşen ülkelerin girişimleri

aleyhine oy
kullanabilirler.
Ülkemizin
bakanlar
Kurulu’na
iştirak
edebilir, büyük sosyal kesimler lehine eğilim belirleyebilirler. Meclis
Kurulu’na
girebilir,
örneğin;
Emperyalist
ülke
askerlerinin
Genel
yurdumuzda konuşlanması ve geçiş yapması aleyhine oy kullanabilirler.
Kalplerimizle
Milli
Güvenlik
Kurulu’nda bulunabilir, irtica
karşı
çıkabilir,
ihtiyaçlarının
büyük
çoğunluğunu
paranoyalarına
düşmanlarımız olabilecek ülkelerden dilenerek ve de borçlanarak ithal
eden, üstelik gaza ve şehâdet idealini za’fa uğratan ordumuzun yeniden
yapılandırılmasını isteyebiliriz.

Dualarımızla silahlandıracağımız kalplerimizle, zâlimlere zulümlerini
haykırabilir, asırlar boyu İslâm’a yurt, yönetimlerimize eyalet olmuş
güzel Bağdatımızı savunabiliriz. Filistin’de, Çeçenistan’da ve Keşmir’de,
mazlum Müslümanların yanında savaşabiliriz.

Bilgili ve bilinçli ama maddî veya manevî engelli insanlarımız için
bu
misallere;
işsiz,
aşsız,
ilaçsız
ve
de
hidayetsiz
verilen
insanlarımızla ilgili olarak yürek atılımlarını konu alan nice örnekler
daha ilave edebiliriz. Söz gelimi kalbî duruşlarımızla kabuller-redler,
sevgiler-nefretler ve yardımlar sergileyebiliriz.
Aslında fiilen söyleyemediklerimiz,
yapamadıklarımızı kalblerimizle
olsun yapmaya çalışmak, İslâmî îmanın gereğidir. Şanlı Peygamberimiz bu
gerçeği şöylece açıklar:

“... İslâm’la ve olgun akılla kesişen çizgiyi sürdüren, hak bilmez ve
ahlâk tanımaz kişiler ve sistemlerle bizzat cihâd eden mümindir. Diliyle
mümindir.
Onlarla
kalbiyle
(nefret
duyarak
ve
strateji
savaşan
oluşturarak) çatışan da mümindir. Bu manevî cihadı yapamayan kalbde pek
az da olsa îman yoktur.”3
Kalbî atılımlar, bir taraftan imanı korurken, diğer taraftan
konumuna yükseltir.
hayırlara yönelik çalışmalar yapaninsanların
gerçek Peygamberimizin diliyle şöyle açıklanır:

da
Bu

“Sizler,
bazı uygulamalarını
İslâmî-aklî
ölçülere
uygun
bularak
bazılarını
da
aykırı
bularak
nefret
duyacağınız
beğeneceğiniz,
yöneticilerin idaresi altında bulunacaksınız. Onların İslâm’a ve olgun
akla aykırı bulduğu işlerine nefret duyan ve tavır koyan kişi, o işlerin
sorumluluğundan ve azabından korunmuş olur. Kalbiyle sevgi duyup onay
veren kişi de sorumluluğu ve günahına katılmış olur...”4
Kalbî atılımlar/girişimler yalnızca sorumluluktan ve günahtan korumaz,
değinildiği üzere bizlere büyük sevaplar kazandırır. Kalplerin sevgilisi
Peygamberimiz bu hakikati bir askerî harekat sırasında ilk Müminler olan
sahâbîlere müjdelemişlerdir.

“Bedenî özürleri ve hastalıkları sebebiyle Medine’de kalan
kimseler var ki; sizler
yolları adımlar, vadileri aşarken
kalpleriyle sizinle beraberdir, sevap kazanmada size ortaktırlar.”5

öyle
onlar

Aziz
Peygamberimizin,
“Allah’ın
vucudlarımıza
değil
kalplerimize
bakacağını...” ve “sözlerimiz, davranışlarımız ve işlerimizin ancak

kalplerimizdeki niyetlerimize göre değerlendirileceğini...” beyan eden
açıklamaları düşünülürse kalplerimizin korunması ve kullanılması gereğini
kavrayabiliriz.6
Hele hele namaz, zekât ve cihâd’dan daha faziletli ameller olduğu,
Peygamberimizin diliyle açıklanan “Allah için sevmek ve nefret etmenin”

kalb eylemleri olduğu da bilinirse bu gerçeği daha, iyi algılayabiliriz.7

Ancak kalblerimizi koruma ve kullanma ameliyesi için, İslâm Dîni’nin
îman esasları ile yükümlü kıldığı görevlerin ve sakındırdığı haramların
iyi bilinmesi gerekir. Ne var ki farz-ı ayin denilen ve gerçeklerin
tanınabilmesi için her bir mümin tarafından bilinmesi gerektiği halde,
eğitim sistemimizle insanımıza kazandırılmayan bu bilgiler de yetmez.
Allah’a iltica edilmesi de gerekir. Bunun içindir ki; Peygamberimiz sık
şöylece
duâ
etmişler
ve
bizleri
de
böylesine
duâ
etmeye
sık
yönlendirmişlerdir:
“Ey kalpleri kudreti altında
yönelt; itaatinde sabit kıl.”8

bulunduran

Allah’ım!

Kalbimi

dinine

Bin bir çeşit olaylara şahid oluyoruz. Yazılı ve görsel medya yeryüzü
olaylarını büromuza, evimize taşımaktadır. Sabahtan akşama, akşamdan
sabaha imanla küfür, sevablarla günahlar arasında gidip gelinmektedir. Bu
sebeble ellerimizden daha çok kalplerimizi kullanarak sevmek, nefret
etmek, taraf olmak, karar almak, saf belirlemek ve tercihte bulunmak
konumundayız. Bu da bizlere kalplerimizi kullanarak İslâm’ı yaşama ve
Cennetlere yol almak imkanını sağlamaktadır. Cuma Mesajımızı bir âyetle
bitirelim:
“Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır.
Kalplerinizde olanı
açıklasanız da gizleseniz de Allah onun için sizi hesaba çekecektir ve
sonra O, istediğini affedecek, istediğini cezalandıracaktır. Zira Allah,
her şeye kadirdir.”9

Muhâlefet de İslâmî Görevimizdir

Siyasî literatürümüze yerleşen ve günlük
temel kavramlardan biri de ‘Muhalefet’tir.

dilimizde

sıkça

kullanılan

Parlamento içi ve dışı siyâsî partilerle sivil toplum örgütlerinin
iktidarı eleştirmesi anlamını çağrıştıran muhalefet, özellikle İslâm
zaviyesinden bakıldığında çok daha geniş içerikli bir kavramdır. Çünkü;
aşağıda açıklanacağı üzere muhalefet, iktidarın eleştirilmesi yanı sıra
kişinin kendisini, aile-iş çevresini ve içinde yer aldığı iktidar, hatta
muhalefet kadrolarının tenkidini de içerir.
Muhalefetin İslâmî temelleri

Muhalefet etme, meşruiyetini Kur’ân ve Sünnet’ten alır. Çünkü İslâm’ın
bu iki ana kaynağının görevleştirdiği özgürce görüş bildirme olan Şûra,
saygılı ve ilmî düzeyli fikri tartışma olan Cidal, aklın kullanımı olan
Kıyas-İctihad ve İslâm Dîni’nin ve aklın onayladıklarına çağrı ve
yasakladıklarından sakındırma olan Emir bil-Ma’rûf ve Nehiy anil-Münker,
muhalefetin tabii kaynaklarıdır.1 Hiç şüphesiz bu kaynaklara işlerlik
kazandıracak olan muhalefettir. Hak’dan yana muhalif görüşler olmadıkça
bu kaynakların kullanılması da mümkün değildir.
Kaldı ki Kur’ân’ın olağan gördüğü ve de vukuunda Kur’ân ve Sünnet
düstûrlarına başvurulmasını öğretip öğütlediği ihtilaflar da, farklı ve
zıt yaklaşımlar olan muhalefetin ürünüdür.2
Türüne göre farz-vâcib, haram ve mubah olarak hükümlendirilebilecek
olan muhalefet olgusunu biz her bir müminin görevi olan Emir bil-Ma’rûf
ve Nehiy anil-Münker çizgisinde açıklamaya çalışacağız.
Kur’ân ve Sünnet’in açıklamalarına göre Emir bil- Ma’rûf ve Nehiy anilMünker bütün mümin fertlerin ve toplumların görevidir.3 Bu görev
yapılmadıkça İslâmî hayatın oluşturulması, sosyal nitelikli çöküntülerden
korunulması ve ebedî mutluluğa erişilmesi mümkün değildir. Rabbimiz söyle
buyurur:
“Mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin yakını, koruyucusu, aracısı,
temsilcisidirler.
Çünkü onlar
yardımcısı ve de yetkilendirilebilir
(İslâm’ın
ve
aklın
güzel
bulduğu
işlere)
özendirip
Ma’rûfa
Münker’i
(Hak
dinin ve
aklın
çirkin
bulup
yönlendirirler.
sakındırdıklarını) da engellemeye çalışırlar. Onlar namazlarını kılar,
zekâtlarını verirler, Allah’a ve O’nun Elçisi’ne yürekten bağlılık

gösterirler. İşte bunlar Allah’ın rahmetiyle kuşatacağı kimselerdir. Hiç
şüphesiz Allah, acze düşürülemeyendir, her işi yerli yerinde yapandır.”4
Bütün gücümüzle kendisine yönlendirmekle emrolunduğumuz Ma’rûf, İslâm
Dini’nin, aklın ve bilimin yapılmasını gerektirdiği söz, davranış ve
Fiili
veya
sözlü-yazılı
atılımlarla
sakındırmakla
yükümlü
iştir.
olduğumuz Münker ise Marûfun zıddı olup dinimize, olgun akıl ve ilme göre
sakındırmakla mükellef olduğumuz işlemdir.5
Özbenliğimize muhalefet

Haşr Sûresi’nin 18. âyetiyle ölüm ötesini içine alan yarınlarımız için
ne yaptığımızı iyice düşünmemiz emredilmektedir.

Bu emir, özbenliğimize muhalefeti âmirdir. Örneğin namaz kılmak, zekât
vermek, söz ve sözleşmelere bağlılık göstermek gibi Mar’ûf vasıflı işleri
gereğince yapıp insanları yönlendiremediğimiz; zina, rüşvet ve arkadan
çekiştirme gibi Münker nitelikli işlerden kaçıp sakındıramadığımızda,
yerici nefis olan nefs-i levvamemizi devreye sokarak özbenliğimize
eleştiri sağanaklarını yağdırmamız gerekir.
Peygamberimizin “Allahım! Nefsimin şerrinden sana sığınırım.”6 şeklinde
yaparak yapılmasını öğütlediği nefse muhalefet (aykırılık) gücünü dileyen
duâ da özbenliğimize muhalefetin meşruiyetini pekiştirmektedir.
İlişkili olduğumuz çevreye muhalefet

Yakın
çevremizdeki
insanlar,
örneğin
adalet,
ikram
ve
aykırı
düşüncelere tahammül gibi Ma’rûfları yapmadıklarında ve de içki içme,
Münkerlere
görevi kötüye kullanma ve haksız şiddet sergileme gibi
bulaştıklarında onlara muhalefet ederek onları yapmadıklarına yöneltmek,
kaçınmadıklarından sakındırmak farz-vacib görevimizdir.

Yaşanılan dönemin şartları içinde bu görevimizi kendileriyle beraber
yaptığımız
veya
birlikte
yasal
siyasî
iktidar
gücünü
siyâset
kullandığımız ya da kamu kurumlarında yönetim sorumluluğunu paylaştığımız
insanlara karşı yapmamız daha da büyük önem ve öncelik taşımaktadır.
diğer
insanlara
nazaran
onların
durumlarını
daha
yakından
Çünkü
yapıcı
ve
etkili
muhalefette
bulunarak
sonuç alma
izleyebiliyor,
imkânlarına sahip bulunuyoruz. Burada bilvesile değinmiş olalım. İslam
açısından bakıldığında en alt derecelisinden en üst konumda bulunanlara
kadar
hiçbir
görevlinin
kutsallığı
ve
dokunulmazlığı
yoktur.7
Gerektiğinde yapıcı muhalefette bulunulmalıdır. Değinildiği gibi bu,
farz/vacib ölçüsünde bir vazifedir, dolayısıyla da ibadettir.
Sahabiler aldıkları nebevî terbiye çizgisinde
ilahi
hüküm inmeyen
konularda Peygamberimize karşı bile muhalefet edebiliyorlar, aykırı
görüşlerini özgürce açıklayabiliyorlarken bizim zıddına farklı bir yol ve
yöntem izlememiz İslâm dışıdır. Kaldı ki Kur’ânî bir kurum olan Sûra’nın,
değiştirilemezlerine
aykırılık
oluşturmadıkça
çoğunluğun
İslâm’ın
ve
de
bu
kabullerin
uygulanması
seklindeki
demokratik
kabulleri

teamüllerle
örtüşebileceği
de
açıktır.
Cemaatinin,
imamlığını
onaylamadığı kişinin kıldırdığı namazın kabul olunmayacağı ve itaatin
ancak Ma’rûfda olacağı Peygamberimizin diliyle beyan edilirken çoğunluk
egemenliğinin
tarafından kabul olunmayan muhalefet tanımaz azınlık
meşrûlaştırılamayacağı bilinmelidir.8

Muhalefete de muhalefet etmek
Ölçü Ma’rûf ve Münker olduğundan yapılan muhalefete de muhalefet
edilebilir. Gerektiğinde mutlaka edilmelidir de. Peygamberimiz, müminkâfir, kadın-erkek, genç-ihtiyar, muhalif veya muvafık herkesi dinlerdi.9
Ama, bizlere de örnek olmak için Rabbimizin şu buyruğu doğrultusunda
hareket ederdi:
“(Ey Peygamber!) Sen hakikati inkâra şartlanmış olan kâfirlere ve Vahyî
gerçekleri içine sindirememiş olan görüntü Müslümanlarına uyma. Onların
üzücü sözleri ve davranışlarına da aldırış etme. Yalnızca Allah’a güven.
Güvenliğe erdirici olarak Allah yeter.”10
Sisteme muhalefet
Ma’rûf ve Münker, bütün Hak ve Batıl’ları, bir diğer anlatımla tüm dinî
ve aklî faydalıları ve zararlıları içine aldığından bu çizgide muhalefet,
de
açıklanan türleri yanı sıra pek tabiidir ki İslâm dışı düzene
yönelecektir. Ancak Kur’ânî yöntem gereği bu muhalefetin, Allah’ın insan
otoritesine
eş
koşan
ve
insanları
insanlar
üzerine
üzerindeki
ilâhlaştıran inançlara karşı başlaması ve insanın özgür tercihlerine
yönelik olarak zamana yayıcı bir yol izlemesi gerekir. Bir diğer önemli
husus da muhâlefetin din, akıl ve ilim dışılık olan Münker’e inhisar
Muhalefetin,
ufuksuz
yorumlarla
İslam’ın yücelttiği
ettirilmesidir.
haklar ve özgürlüklerle boyutlandırarak benimseyebileceği demokrasi gibi
değerler karşıtlığına dönüştürülmemesidir.
Muhalefetin doğası

Muhalefetin doğasında haramlara eğilim vardır. Yaşanılan maddeci hayat
da bu eğilimi kamçılamaktadır. Ma’rûf ve Münker ölçülerin ve de bilimsel
verilerin iyi bilinmediği hususlarda muhalefet etmiş olmak için muhalefet
edilmemelidir. Arkadan çekiştirme yöntemiyle veya şöhret sağlamak için
kalkışılmamalıdır.
Siyâsî
intikam
gayesi
güdülerek
de
muhalefete
11
muhalefet yapılmamalı, kişiler ve görüşleri asla aşağılanmamalıdır.
Bu tür muhalefetler haramdır. Hak helâllığı alınmadıkça tövbeyle bile
bağışlanmayacak günahtır.

Amaç, Allah’ın rızasına ermek amacıyla doğruya, faydalıya ve güzele
yönlendirebilmektir. Bu sebeble muhalefet yapılırken mutlaka Kur’ân’ın
öğütlediği “aklî ve ilmî verileri kullanma”, “güzel öğüt”, “etkili ve
saygılı mücadele” yöntemleri kullanılmalıdır. 12

Yukarıda değinilen farz-vacib ve haram neviden değil de, alternatifleri
düşündürücülüğü sebebiyle mübah türden olan muhalefetlerin bu yöntemlerin
kullanılmasıyla ibâdete dönüşeceği de bir hakikattir.
Muhalefete saygı

Haram nitelikli muhalefete tahammül edilebilirse de hiç şüphesiz saygı
dinimizin veya ilmî
duyulamaz. Kabul de edilemez. Ancakyapılması
verilerin gerektirdiği muhalefete ihtiram gösterilmesi gerekir. Bizi
Allah’a ve insanlara karşı sorumlu duruma düşürecek hatalar-günahlardan
koruyabileceği için de yapılan muhâlefet için duâcı olunmalıdır. Meşrû
muhalefeti önemsememek, iç bünyede onu disiplinsizlik veya otorite
tanımazlık olarak görmek İslâm’a aykırılıktır. Peygamberi uygulamaları
tanımazlıktır. Meşrû muhalefete yasak getirmeye kalkışan ölçü tanımazlara
ve kendilerini vazgeçilmez sananlara itaat etmek azîm günahtır. Çünkü
itaat yalnızca Ma’rûf olan işlerdedir.
Anlaşılacağı üzere hayatımızı kuşatan İslâm, başta Ma’rûfu emir ve
Münker’den sakındırma yolu olmak üzere buyruklarıyla muhalefet görevini
yüklemekte ve onu da ahlâki çerçeve içine alarak Müslüman’ı etkili bir
Katılımcı Müslüman olmak ise, gerçek
katılımcıya dönüştürmektedir.
Müslüman olmaktır.
Muhalefetlerimizi de İslâmlaştıralım ki ebedî Cennetlere ulaşabilelim.

Namaz ‘Olmazsa Olmaz’ Ana İbadettir

Yüce Allah bütün yeryüzü varlıklarını en güzel kıvamda yarattığı insan
için var etmiştir. Güneşi, ayı… insana hizmet sunabilecek şekilde
yapılandırmıştır. Denemeye uğratmayı dilediği insanı da kendi zatına
ibadetle yükümlü tutmuştur.
Bütün Peygamberler
bildirmek
görevini
cezalandırılacağımızı
görevlendirildiler.1

ölüm gelinceye kadar devem edecek olan ibadet
ve
bu
görevimizle
ilgili
olarak
yargılanıp
veya
mükâfatlandırılacağımızı
açıklamak
için

Allah’ın her bir emrine itaat ibadettir. İbadetlerin anası ise namaz,
Bu nedenledir ki genelde bütün bu ibadetler,
oruç, zekât ve hacdır.
ise
namaz
önceki
bütün
Peygamberlere
ve
inananlara
da
özelde
emredilmiştir.
Kur’ân –cümlesine Selam olsun- Hz. Âdem’den Nûh’a, İbrahim’den İsa’ya
kadar bütün Peygamberlerin Allah’ın buyruğu olarak namazı kıldıkları ve
kıldırdıklarını açıklar.2 Hz. Musa ve onu izleyen Peygamberlerle İsrail
oğullarına da namazın emredildiğini şöylece duyurur:

“Biz yalnızca Allah’a ibadet edin, ana-babaya, akrabaya, yetimlere,
yoksullara iyilik yapın, insanlara güzel sözler söyleyin, namazı kılın ve
zekâtı verin diye İsrâîl Oğulları’ndan kesin söz almıştık. Ancak (siz Ey
İsrail Oğulları!) Daha sonra siz içinizden çok azı bir tarafa sözünüzden
dönmüştünüz. Sizler yüz çeviriyorsunuz.”3
Peygamberimiz de genel ve özel anlamıyla İslâm Dini’nin beş ana temel
üzerinde kurulduğunu duyurarak İman emenin yanı sıra bu dört büyük ibadet
görevini açıklamıştır.4

Bunlar arasında namazın ayrıcalığı vardır. Çünkü o, ömür boyunca her
gün beş defa yapılacak ibadettir.

İbadet olan ve bütün hayatımızı ibadetleştirebilmenin bilinci ve
nitelikte olan namazla ilgili
emirlerinden
enerjisini kazandıracak
Rabbimiz,
Peygamberimiz
Hz.
Muhammed’e
ve
onun
şahsında
birinde
inananlara şöyle buyurmaktadır:
“İman eden kullarıma söyle:
Hiçbir alışverişin ve dostluğun olmayacağı (büyük sorgulama) Gün’ü
gelmeden namazlarını gereği gibi kılsınlar. Kendilerine rızık olarak
verdiklerimizden gizli ve açık olarak da verip harcasınlar.”5
Sevgili Peygamberimiz bu İlahi Emir’in gereğini yapmış olmak için
Allah’ın varlığı, birliği ve yarattıkları üzerindeki egemenliğini kabul

eden ve Kendisinin O’nun kulu ve son Elçisi olduğuna inananlara ilk
olarak namazı bildirmiş ve öğretmiştir. Örneğin Yemene Vali/Yargıç olarak
atadığı Cebel oğlu Muaz’ı şöylece yönlendirmiştir:
“- Eğer onlar Allah’ın varlığı ve birliğini ve benim de O’nun kulu ve
Elçisi olduğumu kabul ederlerse, “Allah’ın her bir gün ve gece kılınmak
üzere onlara beş vakit namazı farz görev olarak yüklediğini bildir.”6
Namazsız
hayat
ibadetleştirilemeyeceği
için
ilk İslâm
toplumunu
oluştururken Sevgili Peygamberimiz inananları yakından izlemiş, örneğin
başta namaz olmak üzere imanları çizgisinde yaşayacakları konusunda
onlarla sözleşmiştir.
İlk mü’minlerden Abdullah oğlu Cerîr şöyle anlatıyor:

-Salât ve Selam üzerine olsun- Hz. Peygamber diğer ilk inananlarla ve
de benimle şöyle diyerek sözleşip biatleşti:
“- Emirleri
ve yasaklarına itaat
ederek Allah’a
ibadet
etmen,
(özellikle de) namaz kılman, zekât vermen, Müslümanlara karşı samimi ve
uyarıcı olman ve de ilahlık vasıflarında Allah’a ortak koşanlarla
ilişkilerini kesmen üzere seninle sözleşiyorum.”7
İslâm’ın yüklediği ilk görev olan namaz imanın belgesidir. İslam
toplunun güvenilir üyesi ve Müslümanların kendilerini kardeş edinerek
temsil ve tasarruf yetkisi verebilecekleri kişi olmanın da temel
şartıdır.8
Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de İslâm
gereken niteliklerini açıklarken diğer
namazı da şöylece öne çıkarmaktadır.

toplumu
hayatî

fertlerinin
özellikleri

sahip
yanı

olması
sıra

“Size verilenler dünya hayatının geçici nimetlerinden ve zevklerinden
başka bir şey değildir. Allah’ın yanındakiler ise daha iyidirler ve daha
yanındaki nimetler) iman edenler, Rablerine
kalıcıdırlar. (Allah’ın
büyük
günahlardan
ve
tüm
çirkinliklerden
kaçınanlar,
güvenenler,
bağışlayanlar,
Rablerinin çağrılarına
öfkelendiklerinde bile
uyanlar, namazlarını
kılanlar,
işlerini
birbirlerine
danışarak
yapanlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan
(yoksullar
ve de
toplumları için) harcayanlar,
içlerinden
biri saldırıya uğradığında
ise (saldırıyı gidermek için)
birbirleriyle yardımlaşanlar
içindir;
bu
vasıfları
taşıyanlara verilecektir.9
Bu âyetlerin belirlediği vasıflardan hareketle Hak ve Halk insanı olmak
ve ideal bir toplum düzeni oluşturabilmek için Allah’a güven, danışma,
işkence/zulüm/faiz/zina/eşcinsellik ve sözleşmeleri çiğneme gibi büyük
Allah için verme,
hak ve
günahlar ve çirkinliklerden sakınma,
özgürlüklere yapılacak saldırılara elbirliği ile göğüs germe gibi namazın
da olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu anlayabiliriz. Anlayabiliriz,
çünkü Tevbe sûresinin 71.-72. âyetleri de bu anlamı doğrulamakta ve de
diğer
pekiştirmektedir. Çünkü bu âyetlerde de Rabbimiz yapılması gereken
toplumsal görevler gibi namaza da vurgu yapmakta ve şöyle buyurmaktadır:

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin temsil ve tasarruf
yetkisi verilebilir dostları/yardımcılarıdır. Onlar İslâm’ın, ortak aklın
ve ilmin gerektirdiği Marûf’u emreder, (Marûf’un karşıtı olan) Münker’den
de
sakındırırlar.
Onları
namazlarını
kılarlar.
Zekâtlarını
verirler.(Diğer emirleri ve yasaklarında da) Allah’a ve Elçisine itaat
ederler. Allah onları rahmetiyle/sevgisiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah
karşı konulamayacak güç sahibidir. Çok çok bilgedir.
Allah işte bu vasıflardaki mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara,
içlerinde sürekli kalacakları, altlarından ırmaklar akan Cennet’ler ve
Adn cennetlerinde hoş konaklar vaat etmiştir. Allah’ın sevgisi/rızası ise
daha büyüktür. Gerçekten de bu, çok büyük bir mutluluktur.”
Gerçek Müslüman olmak ve İslâm Toplumu’nu oluşturmak için namaz olmazsa
olmaz olduğu içindir ki Kur’ân-ı Kerîm’de değil namaz kılmamak, namaza
tembellik etmek ve onu gösteriş için kılmak bile münafıklık olarak
İslâm’la İslâm karşıtı inanç ve hayat
nitelenmiştir. Yüreklerinde
ölçüleri arasında tercih yapamayan Münafıklar şöylece vasfedilmektedir:
“…Onlar namaz kaktıkların da üşenerek kalkarlar,
yaparlar. Gerçekte Allah’ı da çok az anarlar…”10

insanlara

gösteriş

Peygamberlerin
çizgisinden
sapmanın
ilk
olarak
namazsızlıkla
başladığını da açıklayan Kur’ânımız, zekâtsızlıkla birlikte namazsızlığın
aşağılata
Cehennem’e
kadar
düşürebileceği
uyarısında
da
aşağılata
bulunmaktadır.
Müddessir sûresinde Cennet’te olanların kendileriyle özel bağlantı
kuracakları Cehennemliklere yöneltecekleri, ‘Sizi Cehennem’e düşüren ne
oldu?’ şeklinde ki sorularına alacakları şu cevap gerçekten ürperticidir:
“-Biz namaz kılmazdık. Yoksulu doyurmazdık. (Günahlara) dalanlarla
birlikte biz de dalardık. Yargılanacağımız Ceza Günü’nü de yalanlardık.
Sonunda ölüm gelip bizi yakalayıverdi.”11
En güzel kıvamda yaratılmış ve kendileri için Cennet’ler hazırlanmış
insanlar olarak böylesi elem verici Cehennemî bir âkıbete uğramamamız
için Peygamberimiz ölümü öncesi son uyarılarına kadar Peygamberlik hayatı
boyunca “Aman namazlarınıza dikkat edin.” buyurarak bizleri namaza
yönlendirmiştir. Onun kafa ve gönül kulaklarımızı açarak dinlememiz
söz olmasa
gereken şu öğütlerinden öte söylenebilecek/dinlenebilecek
gerektir:
“-Parça
parça
edilsen
ve
yakılsan
bile
Allah’a
ortak
koşma;
buyruklarına itaat hususunda hiçbir varlığı Ona eş değerde tutma. Farz
olan namazları asla bırakma. Namazı bile bile terk eden kişiden Allah’ın
koruması (ve Cennet’e koyma taahhüdü) kalkar. İçki de içme. Çünkü içki
bütün kötülüklerin anahtarıdır.”12

Namaza Çağrı

“Sana Kur’ân’la bildirilen mesajları oku. Namazı da gereğince
kıl. Hiç şüphesiz namaz bütün çirkinliklerden, ortak aklın
sakıncalı bulduğu kötülüklerden korur. (Yaşamın içinde ve de
namazla) Allah’ı anmak en büyük erdemdir/ibâdettir.”
(Ankebut, 45)
Zerreciklerden galaksilere, tek hücrelilerden fillere, çiçeklerden
görkemli ağaçlara kadar bütün varlıklar Allah’ın koyduğu tabîat yasaları
çizgisinde hamd ederek Allah’a ibâdet ederler.
En güzel şekilde yaratılan insan, özgür iradesiyle evrendeki bu ibâdet
akışına katılmakla yükümlü kılınmış varlıktır. Çünkü Yüce Allah’ımız
insanı kendisine ibâdet etmesi için yaratmıştır. Hz. Muhammed dahil bütün
Peygamberlerin tebliği olan İslâm da bu ibâdet görevini açıklamak için
gönderilmiş Din’dir.1
Allah’ın oruç ve zekât gibi her bir Kur’ânî emrine ve içki ve faiz
yasağı gibi her bir Kur’ânî yasağına uyuş bir ibadet ise de ibadetlerin
anası, özü ve şahı namazdır.

Namaz, zayıf olan insanı güçlüler güçlüsü olan Allah’a bağlayan
rabıtadır. Namaz; Kurân ifadesiyle göklerin ve yerin nuru olan Allah’ın
ışığı ile aydınlanmadır.

Namaz; bir hadisteki söylemle gökleri ve yeri yaratan, yeryüzüne
dağları dikip yerleştiren, bin bir çeşit bitkileri ve hayvanları yaratan
Allah’ın buyruğudur.
Namaz, salât, zikir, tesbih ve tekbir gibi sözcüklerle Kurân-ı Kerim’de
yüzlerce defa emir buyrulan vakitleri belirli görevimizdir.2
Kelime-i
Şehâdet getirilerek
Allah’la
yapılan
sözleşmenin yenilenmesidir. İslâm
Dini’ne
imanın
gerektirdiği temel
ibâdettir. Rabbimizin
huzurunda
sorgulanacağımız
ilk kutsal
görevimizdir.
Allah’ımızın rızasına erdirecek en faziletli ameldir. Çünkü Namaz
tanımadır. O’nun hükümranlığına boyun
Allah’ın egemenliğini fiilen
eğiştir.
Namaz,

Namaz, bedenin,
ibâdettir.

aklın

ve

kalbin

katılımı

ile

gerçekleştirilecek

Namaz, İslâmî imanın belgesidir. İnancın yaşama dönüşüdür. Vücudda baş
konumundadır, İslâm’ın ana sütunudur.

Namaz yıldızlar, dağlar, hayvanlar ve denizler gibi her bir varlığın
ibâdet şekillerini içeren, bunun için de ayakta, eğilerek ve yere
kapanarak yapılan kulluk zirvesi ibâdettir.
Namaz, bize bizden yakın olan Allah’ımızla beraber olduğumuz bilincine
yükselten ibâdettir.

İnsanın Allah’a en yakın olacağı secdeyi içine alan bir ibâdet olduğu
için namaz, bütün peygamberler ve kutsal kitapların görevleştirdiği
ibâdettir.
Örneğin; Hz. İbrahim ve bağlıları, Hz. Mûsa ve inançlıları, Hz. İsa ve
havarileri namazla Allah’a ibâdet etmişlerdir.3
Namazı müminin
niteleyen

miracı,

gözünün

nuru

ve

Cennet’in

anahtarı

olarak

Hz. Muhammed de namazla Allah’a ibâdet etmişler ve onun şanlı ümmeti
olan bizler de beş vakit namazla emrolunmuşuzdur.

Namaz diriliştir. İmanı pekiştiren ve hayat yasamız olan Kur’ân’la
ilişki kurduran ibâdettir. Namaz kılan kişi her namazda onlarca defa
tekrarladığı Allahû Ekber (Allah en büyüktür) sözü ile Allah’ı hayatının
merkezine alır. Her rekatta okuduğu Fatiha sûresiyle Allah’ı bütün
varlıkların yaratıcısı olarak kuşatıcı rahmet ve sevgi sıfatlarıyla anar.
O’nun huzurunda yargılanacağı inancını pekiştirerek rûhunu ebedi aleme
açar. Emirleri ve yasaklarına uyarak yalnızca Allah’a ibâdet edeceğini ve
Hayatı boyunca
sadece O’ndan isteyeceği andını içer ve özgürleşir.
uygulayacağı Kurânî yasaları okuyarak yaşam bilincini artırır. Örneğin;
adalet ve Hac emri, zulüm ve zina yasağı, sevgi ve yardım buyruğu ile
kucaklaşır. İstediği dosdoğru yola yönlenir.
Namaz, müminlerin kardeşi, İslâm toplumunun güvenilebilir, temsil ve
tasarruf yetkisi verilebilir bir üyesi olmanın temel şartıdır.4

Namaz, her
biri zarar verici
vasıfta olan günahlardan
koruyan
ibâdettir. Bilinçli secdeleriyle Allah’ın huzurunda eğilecek Müslüman,
hiç bir zalim otoriteye eğilmez. Nefsini ve ihtiraslarını ilahlaştırmaz.
Çünkü namaz özgürleştiren ibâdettir.
Namaz rûhî gelişimimizi engelleyerek iç dünyamızı karartan günahlardan
arındıran, Peygamberimizin diliyle ifadelendirirsek tıpkı her gün içine
girilip yıkanılan bir nehir gibi aklayan ibâdettir.
Namaz, karşılık beklenmeksizin Allah için iş yapma eğitimi yaptırarak
müslümanı ideal bir toplumcu, çevreci ve vakıfçı olarak hayata hazırlayan
ibâdettir.
Namaz,
vücut,
ibâdettir.

elbise,

mekan

ve

ruh

temizliğini

zarurileştiren

Peygamberimizin
öğütleri
çizgisinde
cemaatle
kılınacak
namaz;
yöneticiyle yönetileni, alimle cahili, zenginle fakiri… birleştiren,
saflarda eşitleyip kaynaştıran, danışma ve dayanışma yolarını açan,
âidiyet duygusunu geliştirip moralleri yükselten, birliği siyasî ve
ekonomik güce dönüştüren ibâdettir.

Vücudumuzu helal yollarla kazanılmış gıdalarla besleyerek, anlamları
ibâdetlerin yücesi
öğrenilecek sûreleri ve duâları bilinçle okuyarak,
olduğu bilinerek ve son namazımız olduğu düşünülerek ve armağanlarını
alacağımıza
inanılarak
kılınacak
namazlar,
dünyada
Allah’tan
Cennet
mutluluğudur.
Bunun içindir
ki namazsızlıkta
yaşanabilecek
yaşanacak manevî öksüzlüğe gök ağlasa, yağmurlar gözyaşları olarak
dökülse sezadır.
Namazlarını sürekli ve iç huzuru ile kılabilenler Peygamberimizin
ifadesiyle Allah’ın veli kullarıdır. Cennetler onları beklemektedir.
Kur’ân’ımızın açıklamasına göre Allah katında yüksek dereceleri onlar
kazanacak, en yüksek Cennet Firdevs’e onlar girecek, sınırsız güzellikler
içinde ebedî yaşama onlar ereceklerdir.5
Kur’ân’ımızın bildirisine göre, değil namazsızlık;
a-Namazı gereğince önemsememek,
b- Namazı tembel tembel kılmak ve gösteriş için kılmak bile, kalplerine
gereğince iman akmamışların vasfıdır.6

Tövbesiz namazsızlık
Cehennem’e yuvarlanıştır. Kur’ân
namazlarını
terkeden ve nefsî arzularını putlaştıran tiplerin namazsızlığın azap
gayyasına düşeceğini açıklar. Ancak Kur’ân’ımız ümit kapılarını da
açmaktadır. Tövbe edip imanlarını yenileyen ve namaz çizgisinde güzel
işler yapanları da Cennet’le müjdelemektedir.7

Yüce
Mevlamız
namazı
öğretmemizi emretmiştir.8

Peygamberimizin

şahsında

çocuklarımıza

da

Peygamberimiz,
Rabbimizden
eşleri
ve
çocuklarını
namaza
(yönlendirmesi) emrini alınca evli kızı Hz. Fatıma’yı sabah namazına
kaldırmak için aylar boyunca Fatıma’nın evine uğramıştır ve bize de yedi
itibaren
çocuklarımızı
namaza
alıştırmamız
görevini
yaşlarından
yüklemiştir.

Yüce Mevlâmız, katındaki değerinden ötürü kendisinden sabırla ve
namazla yardım istememizi emrettiği gibi,9 namaz kılıcı olabilmemiz için
de kendisine duâ etmemizi Hz. İbrahim’in yakarışı örneğiyle bizlere
öğretmiştir:
“ Allah’ım! Beni
kılanlardan kıl… “10

ve

zürriyetimden

gelecekleri

namazı

gereğince

Böylesi yüce bir ibâdeti kurumlarında engelleyenler ve onu irtica
olarak niteleyip temel haklar ve özgürlükleri çiğneme nedeni kılanlar,
Kurân ifadesiyle cezalandırılacak zalimlerin ta kendileridir.11
Ana kulluk görevimiz ve erdemimiz olan namaza çağrımızı,
vurgulayan Peygamberimizin bir buyruğuyla pekiştirelim:

önemini

“Parça parça edilsen ve yakılsan bile (putları, şahısları, ilkeleri,
kurumları, rejimleri…) Allah’a ortak koşma. Farz kılınan namazları asla
bırakma. İçki de içme. İçki bütün kötülüklerin anahtarıdır.12

Cenaze Namazı

İnsan, Rabbimiz tarafından en güzel
erdirilmiş mükellef varlıktır.

kıvamda yaratılmış ve ebediliğe

İnsan için
konulmuş hayat düzeni
olan İslâm,
insanın dirisini
de değerlendirir, öldüğünde yıkanılmasını,
yücelttiği gibi ölüsünü
kefenlenip kokulandırmasını ve üzerinde cenaze namazı kılınarak dualarla
ebedi yolculuğuna çıkarılmasını emreder.
•
Cenaze
namazı
Peygamberimizin
açıklamasına
birbirlerinin üzerindeki haklarından biridir.
Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

göre

Allah’ın Resûlü ‘Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakları
buyurdu. (Bu açıklama üzerine sahabiler tarafından) soruldu:

müminlerin

altıdır’

-Bu haklar nelerdir Ya Resûlallah?
Cevab olarak şöyle buyurdular:
-Onunla karşılaştığın zaman ona selam ver. Seni davet ettiği zaman
davetine katıl, öğüt istediği zaman ona öğüt ver. Aksırıp da Allah’a hamd
ettiği zaman ona ‘Allah sana merhamet etsin’ duasında bulun. Hastalandığı
zaman onu ziyaret et. Öldüğü zaman da cenazesine katıl.1
• Müslüman’ın Müslüman üzerindeki haklarından biri olan cenazesine
katılma dini ifadesiyle farz-ı kifâye bir görevdir. Yani ölünün içinde
yaşadığı toplumun mümin erkekleri veya kadınlarından bir topluluğun veya
bir ferdin üstlenmesi gereken bir vazifedir. Aksi takdirde bütün toplum
günahkâr olur.
• Cenaze namazı, abdest alma, gereğince örtünme ve kıbleye yönelme gibi
gerekli şartlara uyularak, erkekler, kadınlar ve çocuklar tarafından
bir
namazdır.
Cenaze
namazına yetişilemeyecek
durumda
kılınabilir
kılınırsa teyemmüm yapılarak veya abdestsiz olarak da kılınabilir. Çünkü
bo bir duadır.* Peygamberimizin açıklamasına göre, kılanlar için bir öğüt
ve Uhud Dağı kadar sevap kazanma vesilesidir.
Bir öğütlerinde Allah’ın Resulü (s.a.v.) söyle buyurdu:

-Bir cenazede bulunup da cenaze namazını kılan kimse bir kırat (sevab)
kazanır. Cenaze namazını kılıp da kabrine götürülerek defn oluncaya kadar
cenaze cemâatine katılan kişi ise iki kırat (sevab) kazanır.
(Ashab-ı Kiram tarafından) soruldu.

-Ya Resûlallah! iki kırat (sevab) ne kadardır, (anlayamadık, açıklar
mısınız?) Allah’ın Resulü söyle buyurdu:

-İki kırat’ın sağlayacağı
büyük dağ gibidir.2

sevab,

küçüğü

Uhud

Dağı

benzeri

olan

iki

• Cenaze namazı, kılanlar için sevab kazanma vesilesi olduğu gibi,
cenaze namazı kılınanlar için de bir duadır. Bağışlanma sebebidir,
şefaate uğrama vesilesidir. Cenaze namazını kılan müminler tarafından
içten duygularla hayırla yad edilmesi halinde ise kişinin Cennet’e yolcu
edildiğinin bir müjdesidir.
Bu gerçek
getiriliyor:

Enes

Îbn-u

Malik’in

rivayet

ettiği

hadiste

şöylece

dile

(Günün birinde) Hz. Peygamber’in yanından bir cenaze ile geçtiler.
Sahabiler onu ‘hayırlı bir cemiyet insanıydı’ diyerek övdüler.
Allah’ın Resulü (s.a.v.) üç defa ard arda ‘Gerekli oldu’ buyurdu. Sonra
diğer bir cenaze ile daha geçtiler. Sahabiler onu da ‘fena, cemiyete
zararlı bir kişi’ olduğunu ifade ederek yerdiler.
Allah’ın Resulü (s.a.v.) (aynı şekilde) üç defa ‘Gerekli oldu’ buyurdu.
Hz. Ömer sordu:
-(Anam-babam sana feda olsun. Ya Resûlallah! Haklarındaki görüşlerimizi
açıkladığımızda her bir cenaze için ‘Gerekli oldu’ buyurdunuz.) Ne
‘Gerekli oldu?’
-(Ya Ömer!) İlkini hayırla andınız. (Toplumun sevgisini kazandığı için)
ona Cennet gerekli oldu; Cennet’e girmeyi hak etti.
İkincisinin fenalığında birleştiniz.
için) ona da Cehennem gerekli oldu.

(Toplumun

nefretini

kazandığı

(Allah’ın Resulü (s.a.v.) daha sonra sözlerini sahabiler topluluğuna
yönelterek söyle buyurdu:)
-Ey müminler! Sizler yeryüzünde Allah’ın şahitleri (ve değer ölçüleri)
siniz.3
• Cenaze namazı cemaat halinde kılındığı gibi tek tek olarak da
kılınabilir. Peygamberimizin cenaze namazı erkekler, kadınlar ve çocuklar
tarafından küçük saflar halinde imamsız olarak kılınmıştır.4

Bir anda birden fazla cenazenin bulunması halinde sıra ile önce
erkeklerin, sonra kadınların, daha sonra da çocukların cenaze namazı ayrı
ayrı kılınabildiği gibi bütün cenazeler bir arada bir defada toplu olarak
da kılınabilir.5
Cenaze namazı hazır cenaze için definden önce kılınabildiği gibi
definden sonra kabir üzerinde de kılınabilir. Ebû Hüreyre (r.a.)
Peygamber (s.a.v.) mescidini süpürüp temizlemekte olan siyahi bir kadınla
alâkalı olarak şu olayı dile getirdi.
Hz. Peygamber (bu kadıncağızı göremeyince) durumunu soruşturdu. ‘Öldü’
dediler. Sahabiler ölümünü nedense önemsememiş gibiydiler.
Hz. Peygamber:
-Bana bildirmeniz gerekmez miydi? diyerek serzenişte bulundular. Sonra
da:

-Kabrini bana gösteriniz, buyurdular. Gösterdiler.
cenaze namazını kıldılar ve şu açıklamayı yaptılar:

(Kabri

başında)

-Bu kabirler yatanları için karanlıklarla doludur. Namazlarını kılmam
sebebiyle Allah onların kabirlerini ışıklandırır.6
• Cenaze namazı dünyanın herhangi bir bölgesinde ölen bir mümin için
gıyabında da kılınabilir. Zira Peygamberimiz, Müslüman olarak can veren
Habeş
Kralı
Necaşi’nin
cenaze
namazını
Medine’de,
gıyabında
kıldırmıştır.7

• Peygamberimizin açıklamalarına göre can taşıdıkları, ölüm büyük bir
olay olduğu ve aslında canı alan Allah’a tazim olacağı için Müslüman
olsun veya olmasın bütün cenazeler için ayağa kalkılabilir. Değinildiği
üzere cenaze için ayağa kalkma Peygamberimizin sünnetindendir.
Abdullah ibn-ü Ömer (r.a.) şöyle anlatıyor.
Bir sahabi Allah’ın Resûlü’ne sordu:

-Ya Resûlallah! (Bazen) yanımızdan kâfirlerin
Onların cenazeleri için ayağa kalkalım mı?

cenazeleri

-Evet, kâfirlerin cenazeleri için de kalkınız. Çünkü siz
ölüleri için ayağa kalkmış olmuyorsunuz. Siz canları alan
yüceltmek için ayağa kalkıyorsunuz.8

geçiyor.
onların
Allah’ı

• İslâm, insanın dirisini ve ölüsünü kuşatan bir hayat nizamıdır. Bu
itibarla koyduğu kurallara uyulmasını ister. Bu sebeple cenaze namazının
kılınmasını emreder. Ancak cenaze merasiminin feryadı figana boğulmasını,
cenazenin müzik esliğinde, resimler taşınarak, sloganlar atılarak ve de
alkışlar tutularak kabre götürülmesini şiddetli bir dille yasaklar. İslâm
dinine zahiren veya kalben iman etmemiş bulunan insanların cenaze
kılmak,
saygı
duyularak
kabirlerini
ziyaret
edip
namazlarını
için
dualar
yapmak
da
İslâm’ın
Kur’ân
kaynaklı
bağışlanmaları
yasaklarındandır.
Rabbimiz Tevbe Sûresi’nin 84. âyetinde söyle buyuruyor:
“Kâfirler ve münafıklardan ölen hiçbir kişinin asla cenaze namazını
kılma. (Defin veya ziyaret için) kabri başında durma. Çünkü onlar Allah’ı
ve Peygamberini tanımayıp kâfir oldular ve Hak’tan sapmış adamlar olarak
öldüler. Onların ne malları ne de evlattarı seni imrendirmesin...”
İslâm dininde erkeklere veya kadınlara özgü olduğu açıkça belirtilmemiş
bütün görevler ve yasaklar, erkekler gibi kadınları da yükümlü kılar.
Cenaze namazı da böyledir. Kadınlar da cenaze namazı ile mükelleftirler.
Ne var ki periyodik rahatsızlıktan, hamilelik ve emziklilik gibi
mazeretler sebebiyle beş vakit cemâat namazlarına ve de cuma namazına
olduğu gibi cenaze namazına da katılmayabilirler. Ancak tesettürlü olarak
katılmaları asıldır. Mazeretleri yokken özellikle de akrabadan olan
fertlerin cenaze namazlarına katılmalıdırlar.
• Beş vakit
namazlar, cuma namazı ve bayram namazında olduğu gibi
cemaat halinde kılınması durumunda cenaze namazlarında da kadınların
erkeklerin arkasında veya ayrı bir grup olarak erkeklerin paralelinde saf

tutmaları gerekir. Ancak, özellikle büyük kalabalıklarda karmaşık halde
kılınması da caizdir.

Cenaze namazlarının erkeklerden sonra imamlı veya imamsız olarak
kadınlar tarafından kılınması da caizdir. Hz. Peygamber döneminden beri
sürdürülen meşru uygulama budur.
Cenaze Namazı nasıl kılınır?

Cenaze namazı ayakta9 kılınır. Eller kaldırılarak ilk tekbir alındıktan
sonra Fatiha Sûresi okunur, onun ardından ikinci tekbir alınarak
Allahümme Salli-Allahümme Barik şeklinde başlayan salâtlar getirilir ve
üçüncü tekbir alınarak Peygamberimizin öğrettiği cenaze duâlarından biri
okunur** Dördüncü tekbir alındıktan sonra önce sağa ve sonra da sola selam
verilerek namaz bitirilir.10
Cenaze duasını bilmeyenler ilk tekbir alındıktan sonra
üçüncü
tekbir
alındıktan
sonra
ise
Fatiha
Duâsı’nı,
okuyabilirler.

Sübhaneke
Sûresi’ni

Cenaze namazı dini bir uygulamadır. Kılınması bir ibâdettir. Kılan ve
kılınan için hayır vesilesidir. Cenazenin hazırlanma, kılınma, taşınma ve
defin adabı Peygamberimiz tarafından öğretilmiştir. Müslümanlar olarak
görevimiz, öğrenmek ve uygulamaktır. Yüce Mevlamız cümlemizi ölümden
ibret alarak, ölüm ötesi için iyice hazırlanabilen ve cenazelerini İslâm
adabına göre kaldıran kulları zümresine ilhak buyursun.

Yolculukta Namazları Kısaltma ve Birleştirme

İslâm Dini, Yüce Rabbimizin insanlık için koyduğu iman ve
düzenidir. Bu sebeble onun ilkeleri, emirleri ve yasakları
insanların anlayabileceği ve uygulayabileceği özelliktedir.

hayat
bütün

Uygulamada engelleyici hayatî zarûretlerin oluşması durumunda yüklenen
vazifeler görev olmaktan çıkar. Olağan dışı şartlarda ise görevler
azalabilir, ertelenebilir, vasıf değiştirebilir ve hatta düşebilir.
Yolculuklar da olağan dışı şartlardandır. Çünkü konumuz olan namaz
anlaşılacağı
gibi yolculuklar,
mesh süresini
özelinde bakıldığında
uzatabilir, namazları kısaltabilir, birleştirebilir, birlikte kılınması
olan
Cuma
namazını
tek
başına
kılınabilecek
öğle
namazına
farz
dönüştürebilir.
Yolculuk Kur’ân ve Sünnet’le kurumsallaştırılmıştır
Kur’ân
ve
onun
açıklaması
niteliğindeki
Peygamberî
Sünnet
meşrûlaştırır
ve
de
kolaylaştırıcılık sebebi olan yolculuğu
kurumsallaştırır. Yolculukta namazla ilgili Nisâ sûresinin 101. âyetinde
şöyle buyurulur:
“Yeryüzünde yolculuğa çıktığınızda hakikati inkâra şartlanmış olan
(kâfir)lerin âniden üzerinize saldırmasından korkarsanız namazlarınızı
kısaltmakla günaha girmiş olmazsınız. Çünkü o hakikati inkâr edenler
sizin düşmanlarınızdır.”
Anlamı sunulan âyette husûsiyle kâfirlerin saldırısından
durumunda namazların kısaltılabileceği açıklanmaktadır.

korkulması

Sevgili Peygamberimiz de namazı kısaltıcı yolculuğun tehlike içermeyen
diğer yolculukları kapsadığını duyurmuştur.

Salât ve Selâm üzerine olsun o, ayrıca kısaltmanın sabah namazının
sünnet
namazlar kılınmadan
öğle, ikindi
ve yatsı
sünneti hâriç,
namazlarının dört rek’at olan farzlarının iki rek’at olarak kılınması
yapılabileceğini
öğretmiştir.
Ayrıca
namazların
şeklinde
birleştirilebileceğini de örneklendirmiştir.

Kur’ân ve Sünnet, yolculuğun kolaylaştırıcı sonuçlar doğuracağını
bildirmekte fakat başta ne kadar süreli veya ne kadar mesafeli yolculuğun
yolculuk olacağı olmak üzere ilgili bazı hususları kesin hatlarıyla
açıklamamaktadır.

Açıklamaması da gerekirdi. Çünkü İslâm evrenseldir ve zaman üstüdür. O,
kalıcı yasalar koyar. Zamanların geçmesiyle örneğin iletişim ve ulaşım
imkânlarının gelişmesiyle değişmesi gerekecek ölçüleri koymaz. Bu tür
yasaların konulmasını aklın ve ilmin yetkisine bırakır.

Değinildiği gibi yolculuğun tarifi yapılmadığı ve yolculukla
ilgili
içeren
sözlü
ve
fiilî
Sünnet
değişik
şekillerde
çeşitlilikler
irtibatlandırılabilir ve yorumlanabilir olduğu için İslâm bilginleri
yolculuk çevresinde farklı görüşler serd etmişlerdir. Şimdi bu görüşleri
hülâsa edeceğiz.

Mezheblerimizin farklı ictihadlarının özeti
a- Sevgili Peygamberimiz, ne kadar süreli veya mesafeli yolculukların
yararlandırıcı yolculuk
olarak
değerlendirileceği
kolaylıklardan
hususunda değişik olaylar ve sorular sebebiyle farklı açıklamalarda
bulunmuşlardır. Örneğin o, ilgi kurulan bazı hadislerinde şöyle
buyururlar:
“Yanında kendisiyle evlenme engeli bulunan bir mahremi veya eşi
olmaksızın Allah’a ve âhiret gününe iman eden bir kadının üç günlük
yola çıkması meşrû-helâl değildir.”
“Yerleşik kişi
yapabilir.”

bir

gün

bir

gece,

yolcu

ise

üç

gün

üç

gece

mesh

Hanefîler bu hadislere dayanarak kolaylıklardan yararlandıracak
ancak
üç
günlük
yolculuk
olabileceği
ictihadında
yolculuğun
bulunmuşlardır. Ne var ki onlar, asırlarca önceki yaşadıkları
dönemlerin şartlarında üç gün ve üç gece içinde ancak on sekiz saat
yolculuğun da ancak ortalama yürüyüşle
yolculuk yapılabileceği ve
değerlendirilebileceği var sayımından hareket etmişlerdir. Böylece
karada deve yürüyüşüyle, denizde yelkenli ile on sekiz saatlik seyri
ölçü edinmişlerdir.
Şâfiiler ve konuya onlar gibi yaklaşan bilginler de ilgi kurdukları
bir hadisten hareketle takriben dört berîdlik (yaklaşık doksan
kilometrelik) mesafeyi yolculuk ölçüsü olarak benimsemişlerdir.*
b-

Fıkhî
mezheblerimiz,
Peygamberimizin
mest
üzerine
mesh
yapılabileceğini açıklayan hadislerini kabulde birleşirler. Ancak
ilgili diğer hadisler üzerindeki yorum farklılıkları sebebiyle sarıkbaşörtüsü ve çorablar üzerinde mesh yapılıp yapılamayacağı konusunda
ise değişik görüşler ileri sürerler.

c- Mekke’nin fethi yılında Hz. Peygamberin, Mekke’de onbeş gün kaldığı
şeklindeki rivayete dayanarak Hanefîler, bir yerde onbeş günden az
niyet
edilmesi
halinde
seferîlik
durumunun
devam
kalınmaya
süreyi ilgi
edebileceği görüşünü ileri sürerler. Şâfiiler ise bu
kurdukları bir hadisle delil getirerek gidiş geliş hariç dört günle
sınırlandırırlar.

d-

Çoğunluğu oluşturan İslâm bilginleri, Hz. Peygamberin yolculukta
öğle ile ikindi, akşamla yatsı arasında cem’ yaptığı bir diğer
ifadeyle namazları birleştirdiği şeklindeki sahih hadislere istinad
ederek yolculukta cem’ (birleştirme)yapılabileceği görüşündedirler.
Hanefîler, Arafat ve Müzdelife’nin dışında namazların değinilen
şekilde birleştirilmesini kabul etmezler, bu şekildeki birleştirmeye
ilişkin rivayetleri namazların ilkini vaktinin sonunda kılıp diğerini
vaktinin başında kılmak şeklinde yorumlarlar.

e- İslâm bilginleri, namazı kısaltarak kılmanın gerekli olup olmadığı
konusunda da çelişirler. Hanefî müctehidler “Allah’ın kabul edilmesi
gereken bir hediyesi” olduğu şeklindeki hadisle delil getirerek
kısaltmanın vâcib olduğunu, aksine uygulamanın günahkâr kılacağı
ictihadında bulunurlar.

Başta Şâfii müctehidler olmak üzere çoğunluğu oluşturan bilginler
ise, yukarıda tercümesi sunulan ilgili Kur’ân âyetinin ifadesine ve
“Allah, verdiği ruhsatların kullanılmasını sever.” şeklindeki hadise
dayanarak kişinin kısaltmada muhayyer olduğunu, dilerse yolculuğun
kolaylıklarından yararlanmayabileceğini dile getirirler.
Yolculukla alakalı olarak ilmihal kitaplarında gördüğümüz ve bazı
kişilerce dinimizin değişmez hükümleri gibi aktarılan ictihadlar,
verilen bilgilerden açıkça anlaşılabileceği gibi doğrudan Kur’ân ve
Sünnet’in emredici hükümleri değildirler. Bunun için de ulaşım
birbirinden
vasıtalarının geliştiği ve çeşitlendiği zamanımızda
ve
tabîi
olarak
da
çelişkili
olan
bu
içtihadları
farklı
değerlendirici çalışmalar yapılmaktadır.

Biz, çokça soru yöneltilen bu konularda, hadislerin, değişik mezhebî
ışığında
güvenilir
ilim
adamlarımızın
yaptığı
ictihadların
çalışmalardan
yararlanarak
size
özet
bilgilergüncelleştirici
öneriler sunacağız.

Uyguladığımız için tavsiye edeceğimiz görüşler
1-

Kişinin kendisinin, aile fertlerinin, çalışma arkadaşlarının ve
yerdeki
ilgili
kimselerin
yolculuk
olarak
nitelediği
gideceği
dinimizin
getirdiği
kolaylık
ilkelerinden
yolculuklar
yararlandırabilecek yolculuklardır.
Özel araçla çıkıldığında evlar, kamu araçlarıyla gidildiğinde hava
alanları yolculuğun başladığı yerler olarak kabul edilebilir.

Peygamberimizin
kadınlarla
alakalı
emirleri
mutlaklığı
içinde
zarûret
olmadıkça
kadınlarımız
yanlarında
değerlendirilmeli,
veya
eşleri
olmaksızın
bu
gibi
yolculuklara
mahremleri
çıkmamalıdırlar. Özellikle onlar için maddî güvenlik kadar manevî
doğal yapıları
ve câzibeleri
güvenlik de önemlidir. Çünkü onlar
da
önemlisi etkilenme
gereği ilgi odağı olma,etkileme ve daha
Kadınlar
zarûret
durumlarını
aile
fertleriyle
konumundadırlar.

birlikte kendileri belirleyebilirler. Zarûret kapsamına alınabilecek
Hac ve diğer seyahatler için alternatif imkânları geniş güvenilir
organizasyonların seçilmesi de gerekir.
2- Kolaylık ilkelerinden yararlanılabilecek yolculuklarda başörtüsü ve
çoraplar üzerine mesh yapılabilir ve namazlar kısaltılabilir.

a- Kadınlarımız, özellikle yolculukta, başörtülerini çıkaramayacakları
yerlerde veya acil durumlarda abdest alırken ihtiyaten abdestli
mesh yapabilirler. Çünkü
olarak taktıkları başörtüleri üzerine
eşi
Ümmü
Seleme
annemiz
baş
örtüsü
üzerine
Peygamberimizin
meshederlerdi. Bunun gibi abdestli olarak giydikleri çorapları
üzerine de mesh yapabilirler. Pek tabiidir ki erkekler de çorapları
üzerine mesh edebilirler. Ancak çoraplar deriyi gösterecek şekilde
ince ve şeffafsa ayaklar çıplakmış gibi değerlendirilerek mesh
yapılırken elin ıslaklığı deriye hissettirilmeli ve topuklar da mesh
Bu
uygulama
Mâide
Sûresinin
6.
âyetiyle de
edilmelidir.
delillendirilebilir.
b- Sabah namazının sünneti dışındaki sünnetler kılınmadan dört rek’atlı
namazları iki rekat halinde kılabiliriz. Çünkü Peygamberimizin
uygulaması, bu şekildedir. Akşam namazı ise kısaltılmadan üç rekat
olarak kılınır. İki rek’at olarak kılınacak yatsı namazından sonra
vitir namazı da kılınabilir.
3-

4-

5-

Gidilen yerde kendimizi misafir olarak algıladığımız veya misafir
ağırlandığımız
sürece,
yolculuğun
namazları
kısaltma
olarak
şeklindeki kolaylıklarından yaralanabiliriz.

Yüce dinimizin kolaylaştırma ilkesi doğrultusunda Hz. Peygamberi
yolculuklarda
namazlarımızı
kısaltabilir
ve
de
izleyerek
öğle
ile
ikindiyi
ardarda
öğle
vaktinde
birleştirebiliriz;
kılabileceğimiz gibi, akşamla yatsıyı da yatsı vaktinde birleştirerek
kılabiliriz. Yolculuğun seyri gerektirdiğinde öğle ile ikindi ikindi
vaktinde, akşamla yatsı da akşam vaktinde birleştirilebilir.

Yolculuklarda namazları kısaltma zarûreti yoktur. Kolaylıklardan
dilersek yararlanabilir, dilersek yararlanmayabiliriz. Ancak Hz.
Peygamber hemen hemen bütün yolculuklarında sabah namazının sünneti
dışındaki sünnetleri kılmaksızın namazlarını kısaltarak kıldığı için
Peygamberimizin
yolunu
izleyebilir,
sabahın
sünneti
bizler de
dışındaki sünnet namazlarını kılmaksızın farz namazları kısaltarak
tercih
edebiliriz.
Açıklandığı
üzere
birleştirme
de
kılmayı
yapabiliriz. İslâm bilginlerinin Sünnet çizgisindeki kabullerine göre
da
yukarıda
açıklandığı
şekilde
namazlarını
hastalar
birleştirebilirler.

Mukim iken namazları birleştirme

Peygamberimizin Medine’de düşman korkusu ve şiddetli yağmur gibi
görülür bir sebep yok iken bile bazan namazları cem’ ettiğini bir diğer

ifadeyle birleştirdiğini biliyoruz. Burada müminlere evrensel bir mesaj
verildiği kanaatindeyiz.

- Âdet haline getirilmemek koşuluyla- gerektirici durumlarda namazlar
birleştirilerek kılınabilir. Örneğin ara verilemeyecek, verilse de namaz
kılmak için uygun yer bulunamayacak uzun süreli toplantılara katılacak
yöneticiler-bürokratlar, önemli ameliyatlara girecek cerrahlar, nöbete
girecek askerler, yoğun bakımda görev yapacak doktorlar ve hemşireler,
vazifelerinden atılma korkusu duyacak subaylar gibi görevliler ve her an
talebeler ve benzeri
göreve gidecek itfaiyeciler, imtihana girecek
mazeretliler ve de pek tabii ki hastalar namazlarını yukarıda açıklandığı
şekilde birleştirerek kılılabilirler. Onlar namazlarını terk etmemeli
veya kazaya bırakmamalıdırlar. Çünkü onlar değinildiği üzere öğle ile
ikindiyi dörder rekat olarak öğle veya ikindi vaktinde birbiri ardından
birleştirerek kılabilirler. Akşamla yatsıyı da akşam veya yatsı vaktinde
akşamı üç, yatsıyı dört rekat olarak birleştirme yoluyla kılabilirler.

Çok iyi bilinmelidir ki evrenselliği gereği İslâm Dini’nin doğrudan
açıklık getirmediği yolculuk dâhil bütün konularda ileri sürülen ve de
sürülecek olan görüşler zamanla değiştirilme ihtiyacı duyulabilecek
Mezheblerimizin
içlerindeki
ve
aralarındaki
görüş
ictihadlardır.
farklılıklarının tabîî görülmesi de tesbitimizi doğrulamaktadır. Kaldı ki
ihtimali
içeren doğrulardır ve bu
istisnasız bütünictihadlar hata
özellikleri içinde ictihadlar İslâm’ı ve bütün müminleri değil, yalnızca
sahipleri ve izleyenlerini bağlar.
Bu sebeple dileyenler değişik mezheblerin tarihî şartların ürünü olan
ictihadları içeren ilmihallerde buldukları ve bizim de burada özetleyerek
sunduğumuz bilgilerle amel edebilirler. Hiçbir engel yoktur.
Biz izlemekle emrolunduğumuz Sünnet çizgisinde ve de bu çizgiyi
sürdüren müctehidlerimizin izinde yapılan ilmî çalışmalardan yılların

birikimi olarak seçtiğimiz görüşleri sizlerle paylaşmaya çalıştık.* Hiç
şüphe yoktur ki bütün bu seçili görüşler de tarihi icthadlar gibi hata
ihtimalli
doğru
görüşler
olarak
nitelendirilebilirler.
Kaldı
ki
görüleceği
gibi
onların
büyük
bir
bölümü
tarihi
incelendiğinde
ictihadların ürünüdür.
Hiç şüphesiz doğruları
yalnızca Allah’tır.

en

iyi

bilen

ve

huzûrunda

sorgulayacak

olan

Kadınlar da Cemâat Namazlarına Katılmalıdır*

İnsanlık içni ilahî bir hayat düzeni olan ve ebedî hayatın mutluluğunu
da içeren İslâm Dini’ni, Allah’ı yüceltme ve insanlara adalet ve merhamet
olarak özetleyebiliriz.
Bu Yüce Din, insanı Allah’a bağlayacak ana rabıta olan namazı, O’nu
yüceltmenin merkez ibâdeti kılmıştır.Namaz kılmak için oluşturulacak
birliktelikleri de insanlara gösterilmesi gerekecek adalet ve merhametin
hareket noktası kılmıştır.

Bu sebeple erkek ve kadın bütün müminler namazla emredilmiş ve cemaat
namazlarıyla emredilip öğütlenmiştir.

Beraberce kılınması farz olan Cum’a, müekket sünnet-vâcib olan Bayram
namazları yanısıra beş vakit cemaat namazlarına katılıma teşvik edici
hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece
daha üstündür.”
Salât ve Selâm üzerine olsun o, cemâat namazlarına gelirken atılacak
her bir adımın sevab kazandıracağını bildirmiş, bu adımların çokluğunun
günahları bağışlatacak amellerden olduğunu da müjdelemiştir.**
Sevgili Peygamberimiz cemâat namazlarına
açıklamak için de şöyle buyurmuştur:

katılmamanın

sorumluluğunu

“Düşünüyorum
da
müminlere
namaz
kıldırması için
bir
kişiyi
görevlendireyim. Sonra da bana eşlik edecek odun demetleriyle yüklü
adamlarla beraber cemaat namazlarına katılmayan insanların üzerlerine
yürüyeyim de evlerine başlarına yaktırayım.”*
Müminler, vakit namazları, cuma, bayram ve
de
cenaze namazları
olmakla beraber
hastalık,
cemaatine katılımla emredilmiş/öğütlenmiş
yolculuk, hava muhalefeti ve namaz kılınacak camilere uzaklık gibi meşrû
mazeretler sebebiyle onlara katılmama ruhsatı da verilmiştir. Ancak özel
durumları
ve de toplum
örfüne
göre
halleri, hamilelik-çocukluluk
üstlenmeleri gerekecek ev işleri sebebiyle mümin kadınlara verilen
ruhsat/izin ise daha kapsamlı tutulmuştur. Bir diğer ifadeyle onlara
mazeretlerini değerlendirerek katılıp katılmama özgürlüğü tanınmıştır.
Çünkü Allah, dini ölçülere göre yaşanırken güç yetirilemeyecek zorluklara
uğranılmasını istemez.
Sevgili Peygamberimizin kurduğu ilk İslâm toplumu, açıklanan doğrultuda
cami merkezli olarak oluşturulurken erkeklerin yanı sıra kadınlar da bu

merkezde
yerlerini
almıştır.
Ne
var
ki
İslâm
Dünyası’nın
coğrafyalarında kadınlara verilen ruhsat, yasağa dönüştürülmüştür.

bazı

Hz. Peygamberin uygulamalarıyla meşrûiyet kazanmış hiç bir alanda
içtihatlara cevaz yok iken “fitne”nin yaygınlaştığı gerekçesiyle kadınlar
cemaat namazlarından koparılmışlardır. Üzülerek ifade edelim ki Anadolu
coğrafyası da Kur’ân ve Sünnet’le çelişen, bir diğer anlatımla İslâmî
yaşayışta sonradan ortaya çıkan bu bid’atın zuhur alanlarındanbiri
olmuştur.
Biz bu incelememizde Hz. Peygamber dönemi uygulamalarını delilleriyle
sunarak mevzûmuza açıklık getirmeye çalışacağız. Ancak konumuzu ana
hatlarıyla açıklığa kavuşturacak bir genel kuralı öncelikli olarak
hatırlatmakta fayda görüyoruz:
Kadınlara özgü ifade kalıpları kullanılarak vaz’ edilen hükümler
yalnızca kadınlara yöneliktir. Ancak, erkek -kadın ayırımı yapılmaksızın
ve de kadınlar istisna edilmeksizin erkek ifade kalıpları kullanılarak
verilen tüm öğütler, konulan bütün emirler ve yasaklar erkekler gibi
kadınları da içine alır.
Bu sebeple beş vakit, cuma, bayram ve cenaze namazlarının cemaatle
ve erdireceği sevaplarla ilgili
kılınmalarının meşruiyeti, faziletleri
Nebevî buyruklar, erkekler yanı sıra kadınlara da şamildir. Hususi
deliller aramaya gerek yoktur. Böyle olmakla beraber biz konumuzu özel
argümanları ile belgelendireceğiz.
Kadınların beş vakit cemaat namazlarına katılması

Erkekler ve kadınlar tarafından kılınması dini yükümlülük bakımından
farz olan beş vakit namazın birliktelik içinde eda olunması genel kabule
göre müekked sünnettir. Farziyet ölçüsünde bir görev olmadığı fakat
meşrûiyeti ve fazileti bakımından erkekler gibi kadınları da kuşattığı
için kadınlar Peygamberimizin döneminde akşam, yatsı ve sabah namazları
dahil bütün cemaat namazlarına katılırlardı.

Kur’ân vahyi ile kıblenin Kudüsteki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki
Mescid-i Haram’a çevrildiği günün öğle namazında Kıbleteyn mescidinde 19
erkek yanısara 13 kadın vardı.1 İslam bilginlerinin isim isim yaptıkları
bu tesbitte kadınların erkeklere oranı % 40.3’dü. Bu oran hemen hemen her
namazda korunuyordu. Aşağıda sunacağımız örnekler bu gerçeği kanıtlayıcı
niteliklidir.
1- Buhârî ve Müslim’in aktarımına göre sevgili annemiz Hz. Âişe şöyle
anlatıyor:
Hz. Peygamber sabah namazını fecrin hemen akabindeki alaca karanlıkta
kıldırırdı. Bu sebeple sabah namazından dönen kadınlar karanlıktan
ötürü tanınmazlardı.2
2-

Buhârî
Sahîhinde
“Kadınların
akşamları
ve
sabahın
koyu
karanlıklarında namaza gitmeleri” başlıklı babında şu haberi rivayet
ediyor:

Bir akşam Hz.Peygamber yatsıyı biraz erteleyince kadınlar uyumaya
başlar. Bunun üzerine Hz. Ömer durumu Allah’ın Resûlüne bildirir. Hz.
Peygamber gelir, yeryüzünde kendilerinin benzeri hiç kimsenin namaz
için beklemediğini açıklayarak onları müjdeler.3
3- Hz. Peygamber kadınlara yönelik öğütlerini de onlar için belirlediği
veriyordu.4
Bu sebeple olacak
kadınlar
Mescid-i
günde camide
Peygamberîde buluşup oturuyorlardı. Bir defasında Mescidde bulunan
kadınlar topluluğuna eliyle de işaret ederek onları selâmladı.5
4-

Aşağıda
sunacağımız olaylar da kadınların cemaat
katıldığını gösteriyor. Yezid kızı Esma anlatıyor:

namazlarına

Allah’ın Resûlü iki saf erkek ve iki saf kadından oluşan topluluğa
dedikten sonra,
namaz kıldırdı ve onlara ‘olduğunuz yerde kalın’
ayrı ayrı oturan erkeklere ve kadınlara sordu:
-Galiba içinizde karısı ile yaptıklarını açıklayan erkeklerle, kocası
ile yaptıklarını açıklayan kadınlar var, öyle mi?
Topluluktan bir cevap çıkmayınca şöyle dedim:
- Evet, var ya Resûlullah! Allah’a yemin ederim ki erkekler de bu
şekilde konuşuyor, kadınlar da böylesi laflar ediyorlar.
Benim bu
buyurdu.

açıklamam

üzerine

Allah’ın

Resûlü

Hz.

Muhammed

şöyle

- Cinsel Hayatınızı açığavururcasına
konuşmayınız. Bu şekilde
konuşan erkek ve kadın, erkeği dişisine rastlayan ve insanlar
kendilerine bakıp dururken erkeği dişisinin işini bitiren erkek ve
dişi şeytan gibidir.6
5- Safiye b. Şeybe anlatıyor:

Hz. Âişe’nin (r.anha) yanındaydık. Kureyş kadınlarından ve onların
faziletlerinden söz ettik.
Hz. Âişe de şöyle buyurdu:

-Gerçekten Kureyş kadınlarının üstünlükleri vardır. Amma Allah’a
yemin ederim ki Allah’ın Kitabı’na iman ve O’nu doğrulama husûsunda
Ensar kadınlarından daha üstünü görülmedi.
Nûr Sûresi’nin “...Mü’min kadınlar baş örtülerini yakaları üzerine
âyeti
indirilince
onların
erkekleri
ailelerine
indirsinler...”
gelerek onlara Nûr Sûresi’nde (31) Allah’ın kendileri için indirdiği
âyeti okudular.
Evet, her bir erkek karısına,
akrabasına indirilen âyeti okudu.

kızına,

kızkardeşine

ve

her

bir

Kendilerine bu âyeti okununca onlardan her bir kadın, Allah’ın
Kitabı’na iman ve onu tasdik etmiş olmak için hemen örtüsüne yöneldi
ve başörtüsüyle başını iyice kapadı.
Baş örtüsü ile ilgili âyetin indirildiği günün ertesi sabahında baş
örtülerine sımsıkı sarılmış oldukları halde Allah’ın Resûlü’nün
arkasında namaza durdular.

(Dıştan bakıldığında)
görülüyorlardı.7

Sanki

başları

üzerinde

kargalar

varmış

gibi

Kadınların
cemaat
namazlarına
katılımı
hiç
şüphesiz
Allah’ın
Rasûlü’nün onayları ve teşviklerinden kaynaklanıyordu. Çünkü O,
camilere
gitmelerini
engellemeyiniz.”
buyuruyordu.8
“Kadınların
Özellikle de akşam, yatsı ve sabah namazlarına katılımlarının
engellenebileceğini sezinleyerek sahabîlerini şöylece uyarıyordu:
- Onlar geceleri namaza katılmak için sizden izin istediklerinizde
izin veriniz.9
Bütün bu uyarılar ve yüreklendirmeler sonucu olacak ki çocuklu
bile
çocuklarıyla
namaza
katılıyorlardı.
Çocuklarıyla
kadınlar
katılımlarından ötürü de Peygamberimizin kolaylaştırıcı ilgilerine
mazhar oluyorlardı.
6- Salât ve Selâm üzerine olsun- Bir defasında O, şöyle buyurmuşlardır:
Ben uzatmayı arzu ederek namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını
işitir, onun annesine güçlük çıkarıp üzmekten hoşlanmadığım için
namazı kısa keserim.10
Kıldırdığı sabah namazlarının birinde namazı kısa tutmasının sebebi
“Ağlamasını
işittiği
çocuğun
anasını
rahatlatmak
sorulduğunda,
olarak” gerekçelendirdiğini Hz. Muaz b. Cebel şöyle anlatıyor:
Hz. Peygamber (bir sabah) sahâbîlere Kur’ân’ın en kısa iki sûresini
okuyarak sabah namazını kaldırdı. Namazı bitirince Hz. Muaz sordu:

- Ya Resûlellah! (Bu sabah) kıldırdığınızı gördüğüm namaz gibi (çok
kısa) namaz kıldırdığınızı hiç görmedim. (Sebebi nedir? Açıklar
mısınız?)
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:

- Arkamdaki kadınlar safından (yankılanan) çocuk ağlamasını işitmedin
mi? Çocukla ilgilenmesi için (bir an önce anasını) salıvermeyi
istedim.”11
Kadınlar düzenli olarak cemaat namazlarına katıldıkları için onlara
yönelik cami içi kuralları da konulmuştur.
7- Peygamberimizin eşi Ümmü Seleme annemiz de şöyle naklediyor:
Kadınlar farz namazlarını
kıldıklarında hemen kalkarlardı. Hz.
Peygamber ise bir süre otururdu. O’nun kalkmasıyla birlikte erkekler
de kalkardı.12
Böylesine bir tedbir alınmakla birlikte, namaz çıkışlarında kadınerkek iç içeliği yaşandığından Hz. Peygamber kadınları şöylece
uyarır:
-Sizler geri kalınız. (Erkeklerin önünden ve) yolun
gitmeniz uygun değildir. Yolun kenarlarından yürüyünüz.
Peygamberimiz, kadınlar için günümüze kadar
Babûn-Nisa denilen özel bir kapı ayırmıştı.13

varlığını

ortasından
koruyan

ve

Sevgili
Peygamberimiz,
kadınların
camiye
gelirken
güzel
koku
sürünmemelerini ve erkeklerin arkasında saf tutmalarını vs. emir
buyurmuştur. Erkeklerle bakışmalardan daha çok koruyucu olacağı için
de kadın saflarının en değerlisinin sonuncusu olacağını bildirmiştir.

Aşağıda sunacağımız hadisler bu gerçekleri açıklamaktadır:

“Allah’ın kadın kullarının camilere gelmelerini engellemeyiniz. Onlar
da koku sürünmeksizin camilere gelsinler.”
“Koku kullanan kadın yatsı namazını bizimle birlikte kılmasın.”
“Koku sürünerek camiye gelen kadının namazı kabul olunmaz.”
Erkeklerde
don (sirval) giyme
yaygın
değildi.
yerlerini görmemeleri için Peygamberimiz şöyle buyurdu:

Erkeklerin

avret

“Sizden Allah’a ve Ahiret Günü’ne iman eden kadınlar, erkekler secdeden
başlarını kaldırmadan, başlarını kaldırmasınlar.”
“(Etkileşimden
uzak
kalacakları
için)
erkeklerin
saflarının
en
hayırlısı birinci saftır. Kadınların saflarının en hayırlısı ise sonuncu
saftır.”14
Verilen bütün bu örnekler Hz. Peygamber döneminde kadınların da yatsı
ve sabah dahil cemaat namazlarına katıldıklarını göstermektedir.
Kadınların Cuma namazına katılması

Beş vakit namazdan farklı olarak mutlaka cemaatle kılınması gerekli
namazı
Yüce
Rabbimizin
erkek-kadın
ayırımı
yapmaksızın
olan Cuma
Kur’an’ın Cuma sûresinin 9. âyetiyle emrettiği bir namazdır. Allah’ın
Resûlü Hz.Muhammet de ayırım yapmamış, Cuma namazı erkekler gibi
Ancak meşrû mazeretler sebebiyle
kadınlara da meşrulaştırılmıştır.
erkeklere olduğu gibi kadınlara da Cuma namazlarına katılmama ruhsatı
verilmiştir.

Cuma namazının kadınlar için görev olmaktan çıkarıldığına ilişkin bir
tek sahih hadis yoktur. Örneğin 5474 hadis rivayet eden Ebû Hüreyre’den,
2630 hadis rivayet eden Abdullah b. Amr’dan, 2286 hadis rivayet eden Enes
b. Malik’ten ve sürekli olarak Peygamberimizle birlikte olan ve ondan
2210 hadis rivayet eden annemiz Hz. Âişe’den ve diğer bilinen kadın
sahabilerden kadınlardan Cuma namazının düşürüldüğüne dair bir tek hadis
gelmemiştir. Hadislerin Hanefî Mezhebi müctehitlerinin istidlal ettiği
“Çocuk, esir/köle, kadın ve hasta dışında Allah’a ve Âhiret Gününe inanan
kişiye Cuma günü Cuma Namazı farzdır” hadisi dahil bütünü delil
getirilemeyecek türde zayıf hadislerdir.

Bu konudaki hadislerin hadis tekniği bakımından en kuvvetlisi olan Ebû
Davûd’un Tarık b. Şihab’dan rivayet ettiği “Cuma namazı esir, kadın,
çocuk ve hasta dışındaki bütün ergin müminlere farzdır.” anlamındaki
hadistir. Tarık b. Şihab, Hz. Peygamberi görmüş fakat ondan hadis rivayet
etmediği için bu hadis delil olarak getirelemeyecek türden zayıf (Mürsel)
bir hadistir.15

Cuma namazlarına katılımlarının görev olmaktan çıkarıldığına ilişkin
sözlü bir Sünnet olmamakla birlikte mazeretlerini takdir yetkisiyle
donatılarak katılımda özgür bırakıldıkları da bir gerçektir. Böyle olması
da gerekirdi. Zira namazdan yasaklı oldukları özel halleri, ayrıca
hamilelik ve çocukluluk gibi katılımlarını engelleyici durumları onları
mazur kılmaktadır.
Aşağıda sunulacak rivayetler kadınların Hz. Peygamberle birlikte Cuma
Namazlarını kıldıklarını kanıtlamaktadır:
a- Kadınlar Hz. Peygamberle birlikte Cuma namazlarını kılarlardı. Ne var
ki hoş kokular sürünerek namaza gelmemeleri konusunda uyarılırlardı.16
b- Allah’ın Resûlü, kadınları da muhatab alarak şöyle buyurmuştur:

“Erkekler ve kadınlardan cumaya gelecekler
erkekler ve kadınların yıkanmaları gerekmez.”17

yıkansınlar.

Gelemeyecek

c- “Bir ticaret ve eğlence gördüklerinde seni ayakta bırakarak ona
koşarlar...” anlamındaki Cuma sûresinin 11. âyetinde işaret edilen
olayda, Hz. Peygamber minberde hutbe okurken ticaret kervanının geldiğini
duyan bazı sahâbiler, cumayı terkederler. İ. Abbas’ın rivayetine göre
geride 13 erkek 7 kadın kalır.18
Bu rivayet Hz. Peygamber döneminde kadınların Cuma namazı kıldıklarını
gösterir.
d- Harise kızı Ümmü Hişam şöyle anlatıyor:

Ben, Kaf sûresini Cuma namazlarında Hz. Peygamberin dilinden öğrendim.
Çünkü O, her Cuma günü minberde Kaf sûresini okurdu.19
Aşağıda sunulacak olay da
katıldıklarını göstermektedir.

halifeler

döneminde

kadınların

Cuma’ya

e- Bir Cuma Hutbesinde Halife-i Müslimin Hz. Ömer kadınlara fazlaca
mehir verildiğinden şikâyetle mehrin sınırlandırılmasını ister. Bunun
üzerine bir kadın ayağa kalkar ve onu şiddetle eleştirir ve ona Nisa
sûresinin 20. âyetini okuyarak “... yüklerle mehir vermiş olsanız
bile...”
diyen
Kur’ân’a
aykırı
hareket
ettiğini
ve
mehrin
sınırlandırılamayacağını söyler.
Anılan âyeti
dinleyen Ömer
“İnsanlar Ömer’den
dileyenin istediği gibi davranabileceğini bildirir.20

bilgili”

diyerek

Beraberce
kılınmaları
sünnet-i
müekkede
olan
vakit
namazlarına
muntazaman katılmaya çalışan kadın sahâbiler, hiç şüphesiz cemaatle
kılınması farz olan Cuma namazlarına da iştirak etmişlerdir.

Hz. Peygamber ve sahâbîler döneminde onların vakit namazlarından ve de
Cuma namazlarından şu veya bu gerekçeyle engellendiklerine dair hiçbir
rivayet de gelmemiştir.

Cuma namazını kılan kadınların o gününöğle
namazını kılmaları
şeklindeki bütün
fıkıh
mezheblerimiz
tarafından
da
gerekmeyeceği
doğrulanan görüş de zannedilenin aksine kadınlardan Cuma namazının
düşmediğini gösterir. Zira düşmüş olsaydı kadınlar için Cuma namazı

nafile, öğle namazı da farz olurdu. Nafile olan Cuma namazını kılmakla
farz olan öğle namazı yerine getirilmiş olamazdı.

Yapılan açıklamalar
ışığında kadınların Cuma namazı
cemaatlerine
katılımlarıyla alakalı olarak Kurân ve Sünnet’in rûhuna uygun olarak
gereğidir. Asıl olan
söylenebilecek söz Cuma namazına katılmaları
katılmalarıdır. Ancak yolculuk ve hastalık gibi erkeklerle müşterek olan
yanı
sıra
onların ay
hali
gibi
katılımı engelleyici mazeretler
kendilerine özgü dinî, tıbbî ve çocuk ve hasta eşin bakımı gibi örfî
mazeretleri onlar için yanlızca katılmama ruhsatı oluşturabilir.
Kadınların Bayram namazlarına katılması

Bayram namazı ergenlik çağı yaklaşanları dahil erkek-kadın bütün
müminlerin müekket sünnet-vacip ölçüsünde kılmakla yükümlü oldukları bir
namazdır. Bu sebepledir ki Hz. Peygamber döneminde kadınlar bayram
Peygamberimiz kendi eşleri ve kızlarını da
namazlarına katılırlardı.
bayram namazına yönlendirirdi.21* Açık ve kesin rivayetler bu gerçeği
doğrulamaktadır. Yağmur sebebiyle bir defa Mescid-i Nebî’de kılınmakla
beraber bayram namazları açık alanda kılınırdı.
Buhârî, Allah’ın Resûlü’nün bir Ramazan bayramında kadınlara özel
olarak öğüt
verdiğini ve onlardan fakir
Müslümanlar
için yardım
22
topladığını aktarır.

Cuma namazlarından farklı olarak Peygamberimiz adetli olanları dahil
bütün
kadınların
bayram
namazlarına
katılmalarını
emir
istisnasız
buyururdu. Kadın sahabilerden Ümmü Atıyye şöyle anlatıyor:
Hz.Peygamber
bütün
ergin
kadınların
ve
ergenliğe
yaklaşan
kız
çocukların bayram namazına getirilmelerini emir buyurunca, ‘Âdetlilerimiz
de mi gelecek?’ dedik. ‘Evet onlar da gelecek’ buyurdu ve emirlerinin
gerekçesini şöylece açıkladı:

(Gelsinler de) bayram sabahının kutsal
yapılacak ibadet ve duaya tanık olsunlar.23

heyecanını

soluklasınlar

Peygamberimiz
giyecek
cilbab
türü
elbiseleri
olmadığı
gelemeyeceklerini ileri süren fakirkadınlara
da komşularının
vermeleri emrini vermiştir.24

ve

için
giysi

Ümmü Atıyye, Mescid-i Nebî dışında açık alanda kılınan bayram namazında
âdetli kadınların arka kısımda yer aldıklarını ve cemaatle beraber tekbir
getirdiklerini açıklıyor.

Vakit, cuma ve cenaze namazlarına nisbetle kadınlar için bayram
namazlarının daha bir ayrıcalığı vardır. Zira Peygamberimiz kadınların
örneğin vakit namazlarına gelmelerine mani olunmaması şeklinde emir
buyururlarken bayram namazlarına getirilmelerini emretmektedir.

Hz. Peygamber özel hallerini yaşayan kadınların bile bayram namazlarına
getirilmelerini emir buyururken insan, fitne yaygınlaşır gerekçesiyle
kadınları bir ömür boyu bayram namazlarından yoksun bırakan anlayışın
İslâm’la nasıl bağdaştırılabildiğine bir türlü akıl erdiremiyor.*

Kadınların Cenaze namazına katılması
Sevgili
Peygamberimiz,
cenaze
birbirileri üzerindeki haklarından
namazı kılmanın en az Uhut dağı

namazına
katılmanın
müminlerin
biri olduğunu bildirmiştir. Cenaze
büyüklüğünde sevap kazandıracağını

müjdelemiştir.25
Bir duâ olan cenaze namazına katılım erkekler gibi kadınlara da meşrû
Ne var
ki genelde
bütün
müminlere,
- bir
kişinin
kılınmıştır.
üstlenmesiyle diğer kişilerden düşen- farz-ı kifaye bir görev olarak
yüklenen cenaze namazı, özelde kadınlara sevaplarını arzu etmeleri
halinde iştirak edilebilecekleri bir ibadet kılınmıştır.

Kadınların cenaze namazı kılıp kılamayacaklarını diğer insanlardan daha
iyi bilme konumunda olan Hz. Âişe validemiz sahabî Sa’d b. Vakkas’ın
cenaze namazını kılmak içni, na’şın Mescid-i Nebi’ye getirilmesini
istemiştir.26 Hz. Ömer de Utbe’nin cenaze namazını kılması için Utbe’nin
annesi olan eşini cenaze namazını kılması için beklemiştir.27 Kadınların
Hz. Peygamberin cenaze namazını teker teker kıldıkları da bilinen tarihî
gerçeklerimizdendir.28
Hz.Peygamber ve sahabe devri uygulamaları açık olduğu için İslâmî fıkıh
mezhepleri kadınların cenaze namazı kılmalarını meşru görmüşlerdir.

Diğer üç büyük fıkıh mezhebinden farklı olarak farz namazların kadınerkek karmaşıklığı içinde cemaatle kılınmasını namazı bozan sebepler
arasında gören Hanefi Mezhebi müçtehitleri kadın-erkek iç içeliğinin
cenaze namazlarında bir sakınca doğurmayacağı şeklindeki içtihatları ile
de meşrûiyyet görüşlerini pekiştirmişlerdir.29
Burada Hazreti peygamber dönemi uygulamaları ışığında cenaze namazı ile
cenazenin kabre teşyi arasını ayırmak gerektiğini söyleyebiliriz.

Cenaze namazı duadır. Duaya herkes katılabilir. Cenaze teşyii ise
taşımak ve defnetmek içindir. Erkeklerin katıldıkları cenazelerde fiziki
güçleri ve rûhî dayanıklıkları sebebiyle
genelde erkekler bu göreve
yönlendirilmişlerdir.
Ancak
kadınlar
teşyie
katılımdan
yasaklanmamışlardır.
Çünki
Peygamberimiz
cenazenin
kabre
taşyiine
iştiraklerini
değil,
cenazelerde
feryat
etmeleri
ve
yaka
paça
yırtmalarını yasaklamıştır.Sahabi Ümmü Atiyye’den Buhari’nin rivayet
ettiği “Biz cenazenin kabre kadar teşyi edilmesinden sakındırıldık ama
kesinlikle
yasaklanmadık.”
şeklindeki
hadis
de
bu
gerçeği
pekiştirmektedir.30

İlave edilmesi gereken bir nokta da kadınların cenazelerin kabre
teşyiine katılmalarına sıcak bakılmaması ile ilgili hükmün kadının
ailesinden cenazeleri kapsamadığı gerçeğidir. Aile fertlerinin cenazeleri
kabre teşyi edilebilir.
Ülkemizde kadınlar cami çevresine kadar gelmekte, fakat en dindarları
bile yakınlarının cenaze namazını kılmamakta, kılamamaktadırlar. Bu,
İslâm adına üzelecek bir durumdur.

Erkeklerimiz gibi kadınlarımız da -Hac ve Umre günlerinde olsun- cenaze
namazlarını
kılmalı,
böylece
Uhud
Dağı
büyüklüğünde
sevabları
almalıdırlar.

Fitne Gerekçesi

Yukarıda
sunulan örnekler apaçık ortada
iken
Hz.
Peygamberin
meşrûlaştırıcı ve teşvik edici uygulamaları temelde kabul edilmekle
beraber yetkiler aşılarak teviller yapılmış, İslâm’ı koruma adına İslâm
za’fa uğratılmıştır.
Anadolu örneğinde görüldüğü gibi kadınları beş vakit, cuma, bayram ve
cenaze namazlarına katılmamaları şeklinde -bize göre- bidat nitelikli
örfler oluşturulmuştur. Bu örfler sebebiyle günümüzde milyonlarca kadın
cemaat namazlarına katılamamaktadır. Pek çok bölgede istenilse de kılma
imkanları yoktur.

Allah’ın Resûlü’nün tatbikatı ile çatışan batıl örfler oluşturulurken
bazı hadislere ve Fitne’in (İslâm’ın iman ve yaşam ölçülerinden saptırıcı
ortamın ve uygulamaların) yaygınlığı gerekçesine sığınılmıştır.
Şimdi bu gerekçeleri tahlile çalışalım.

Öncelikle şu gerçeği tam bir açıklıkla belirtmeliyiz. Kadınların beş
vakit, cuma, bayram ve cenaze namazlarına katılmalarını yasaklayıcı delil
olarak kullanılabilecek hiç bir sahih-hasen hadis yoktur.
Beş vakit namazlara katılımla ilgili olarak varid olan “Büyütühünne
hayrün lehünne” şeklindeki hadis ‘evleri de onlar için hayırlıdır’
anlamındadır. Katılımın önemini azaltıcı nitelikte değildir. Zira bu
hadis, “Kadınların camilere gelmelerine mani olmayınız.”1 anlamındaki
hadislerin
devamı
olarak
varid
olduğu
gibi,
cemaat
namazlarına
katılamamanın sevaplarından yoksun kalındığı şeklindeki tahassürlere
teselli babında zikredilmiştir.
Hz. Peygamberin bu tür uygulamaları vardır. O, cihadları ve malî
sebebiyle erkeklerin büyük
sevaplar aldıkları, fakat
yardımları
kendilerinin yoksun kadıkları şeklinde sızlanan kadınlara, “Evlerini
merkez edinerek.” kendilerini eşleri ve çocuklarına adayan kadınlara da
aynı şekilde sevap verileceğini müjdelediği gibi2, kendisiyle beraber
namaz kılmak istedikleri halde mazeretleri, eşleri-babaları tarafından
engellenmeleri
sebebiyle
diledikleri gibi
katılamadıklarını
beyanla
üzüntülerini belirten kadınlara, evlerinde kıldıkları namazlarla da
cemaate katılmış gibi sevap alabileceklerini bildirmiştir.3
Kaldı ki kadınların evlerinde kılacakları namazların hayırlılığı nafile
namazlar içindir. Çünkü Peygamberimiz kadınlara da hadislerinde şöyle
buyurmuşlardır.

- Farz namazlar dışında kişinin
kıldığı namazdan daha değerlidir.4
Böylece Hz. Peygamber engellenen
alacaklarını müjdelemiş olmaktadır.

evinde

kıldığı namaz

insanların

bu

niyetlerine

mescidimde
göre

sevap

Kadınların cemaat namazlarına katılımını “fitneye düşürebilecekleri”
gerekçesiyle sakıncalı bulan ve tarihi süreç içinde görüşlerini hakim
kılan saygı değer İslâm bilginlerinin ictihadlarını tasvip etmek ise hiç
mi hiç mümkün değildir.

Kaldı ki erkeğin kadını kadının erkeği görmesi mutlak anlamda günaha
sokucu fitne olarak değerlendirilemez. Görme ve ihtiyaç halinde görüşme
sûresinin
30. âyetinde
kaçınılamaz olduğu içindir ki Rabbimiz Nûr
erkeklere, 31. âyetinde ise kadınlara gözlerini cinsel arzulu bakışlardan
korumalarını emretmiştir. Ayrıca Kur’ân’da Peygamberimize kadınlarla
biatlaşma emri verilmiştir. Hz. Musa’nın daha sonra biri eşi diğeri de
baldızı olacak kadınlarla aracısız konuşması da örnek olarak bize
nakledilmektedir.5
“Fitne” daha sonraki dönemlerde var olduğu gibi Hz. Peygamber döneminde
de sahabiler döneminde de vardı.
Şimdi bu konuya açıklık getirmeye çalışalım.

Fitne (Ahlakî Çözülme) Hz. Peygamber döneminde de vardı
Vakit namazları gibi cuma,
bayram
ve cenaze
namazları da Hz.
hicretlerinin
ardından kılınmaya
başlanmıştı.
Peygamberin Medine’ye
Medine ise Müslümanlarla münafıkların ve de yahudilerin iç içe yaşadığı
bir şehirdi.
Sevgili Peygamberimizin Müslümanların rûh ve ahlâk dünyalarını yeniden
inşa etmeye başladığı Medine döneminde ve bu dönemin özellikle siyasî ve
ilk yıllarında “fitne” bir diğer
hukukî egemenliğin sağlanamadığı
ifadeyle ahlâkî çözülme vardı. Olması da tabiiydi. Aşağıda sunulacak
gerçekler tesbitimizi kanıtlamaktadır.
a-

“Fitne”in
varlığı sebebiyledir
ki kadınların
katılımları
eşleri-babaları tarafından
cemaatına
Engellendikleri duyumları üzerinedir ki Hz.Peygamber,
sabah namazlarına iştirak için izin istediklerinde
verilmesini emretmişti.6

b-

Kadınların
evleri
dışına
çıktıklarında
dış
elbiseleri
olan
giymelerini
emreden
Ahzab
sûresinin
54.
ayeti
cilbablarını
sokaklarında
kadınların
cinsel
tarize
indirildiğinde Medine
da
Medine
toplumu
ile
ilgili
bilinen
tarihî
uğradıkları
7
gerçekleşlerden biridir.
Bu arada kadınlar için örtünme emrinin
cemaat namazlarının kılınmaya başlanmasından çok sonra indirildiğini
de açıklamış olalım.

gece namazları
engelleniyordu.
akşam, yatsı ve
kadınlara izin

c- Hz. Peygamberin sahâbîlerinden Kâ’b b. Amr El-Ensarî’nin sunacağımız
aktarımları da her toplumda yaşanabilecek ve de fitne olarak tavsif

edilebilecek olayların Medine’de de yaşanabildiğini göstermektedir.
O, şöyle anlatıyor:

(Pazarda hurma satıyordum.) Benden para ile hurma satın
bir kadın geldi. (Kadından hoşlandım.) Ona, evimde bundan
hurmalar var, dedim. Benimle beraber geldi. Ben de ona
İlişkiye girmeksizin onu öpüp okşadım. Sonra da yaptığıma
oldum...
Bu sebeple Hz.
şöyle dedi:

Peygambere

geldim

ve

hatamı açıkladım.

almak için
daha güzel
yaklaştım.
çok pişman
Bana dönüp

- Allah yolunda gazaya çıkan bir müminin geride bıraktığı ailesine
bunu yapabildin mi?
Allah’ın Resûlü’nün ıstırabımı daha da artıran bu yerici sözlerine
muhatap olunca, Cehennemliklerden olduğumu sandım da o ana kadar
Müslüman olmasaydım, şeklinde temennide bulundum...8

d- Fitne türü ahlâkî kaygıları Allah’ın Resûlü de duyuyordu. Bunun
içindir ki kadınlara, güzel kokular sürünerek camiye gelmemelerini,
erkeklerin arkasında saf tutmalarını, erkeklerin avret yerlerini
görmemeleri için onlardan secdeden önce kalkmamalarını, camiden
erkeklerden önce çıkmalarını ve yollarda kenardan yürümelerini
emrediyordu.9
Alınan bütün bu tedbirlere rağmen fitne cami içinde bile varlığını
sürdürebiliyordu. Sahabi İbn-i Abbas şöyle anlatıyor:

e-

Güzelliği ile bilinen pek dilber bir kadın Allah’ın Resûlü’nün
cemaati olarak Mescd-i Nebi’de namaz kılıyordu. Bazı sahabiler onu
görmemek için ön saflara geçerken bazı tipler de onu görebilmek için
arka saflara çekiliyor, rukûa gidildiğinde koltuk altlarından ona
bakıyorlardı. Bu olay Hicr sûresinin 24. ayetinin indirilişine sebep
oldu:
“And olsun sizden öne geçenleri de geri kalanları da Biz biliriz.”10
Yanlış değerlendirmeleri önlemek için bir daha değinelim: Verilen
misaller, Hz.Peygamber dönemi için bir nakîse teşkil etmez. Çünkü
sahabiler henüz terbiye edilmekte olan karmaşık bir toplum idiler.
Kaldı ki Rabbi tarafından denemeye uğratılan hür iradeli varlık
olarak insanın olduğu yerde Fitne azaltılabilirse de bütünüyle yok
edilemez.
Hz. Peygamberin toplumunda var olan fitne korkusu-endişesi sahabiler
döneminde de vardı. Ama onlar Hz. Peygamberin uygulamalarıyla
çatışacak bir yapılanmaya gitmediler, gidemediler. Aşağıda sunulacak
örnekler sahabilerin yaklaşımlarını açıklayıcı vasıftadır:

1-

Hz. Âişe validemiz, “Eğer kadınlarda oluşan olumsuz değişimleri
Allah’ın Resûlü görmüş olsaydı -İsrâil oğullarının kadınlarının men’
olunduğu gibi- onları camilere gitmekten men ederdi.” şeklinde
sızlanır.11
Ancak
ne
kendisi
yasaklama
yoluna
gider
ne
de

çevresindeki
bulunur.

sahabilerden

ve

de

halîfelerden

böyle

bir

talepte

2- Hz. Ömer’in karısı (Atike) akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatine
katılırdı. Ona, sen Ömer’in kıskanç olduğunu ve gece namazlarına
hoşlanmadığını
bildiğin
halde
nasıl
oluyor
da
katılmandan
katılabiliyorsun, denildiğinde şöyle der:
“(Hoşlanmıyor ama) onun, benim cemaat namazlarına katılmamı men
etmesini
engelleyen
şey,
Hz.Peygamberin
“Kadınların
camilere
12
gelmesini engellemeyiniz.” şeklindeki buyruğudur.”

3- İbn-i Ömer, r.a. oğlu Vakid’in aralarında bulunduğu topluluğa Hz.
Peygamberin “Geceleri kadınların camilere gitmelerine izin veriniz.”
buyurduğunu rivayet edince oğlu Vakid, ‘Vallahi biz onlara izin
vermeyiz. İzin verirsek camiyi ahlaksızlık alanına dönüştürürler. Bu
sebeple vallahi onlara izin vermeyiz.” der.
Bunun üzerine İbn-i Ömer derin bir öfkeyle oğluna yönelerek şöyle
çıkışır:
“Ben Hz. Peygamber şöyle şöyle buyurdu diyorum, sen O’nun buyruğunun
zıddına yorum getiriyor‘biz onlara izin vermeyiz mi’ diyorsun?”13
Hz. Peygamberin kadınların cemaat namazlarına katılımlarıyla ilgili
olarak yaptığı yönlendirmeleri, -geri hizmetlerde de olsa- savaşlara

iştirak ettirilmeleri14 ve de Umre ve Hac’ca götürülmeleriyle alakalı
diğer buyrukları ve uygulamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde
O’nun
kadınlar
için
ev+cami
merkezli
bir
sosyal
hayatı
sünnetleştirdiğini söyleyebiliriz.

Kadınları engellemenin sonuçları

Kadınların şu veya bu mülahazalarla cemaat namazlarına katılımlarının
sosyal hayat ve aktivitelerden
engellenmesi, hiç şüphesiz onların
dışlanmalarına neden olmuştur.

Dışlanan kadınların özgür iradeleriyle eşlerini seçme, mîras haklarını
alma ve gereğinde yargıya baş vurabilme gibi haklar ve özgürlüklerini
savunup koruyamayacakları, eşlik ve analık görevleriyle çelişmeyecek
ekonomik
faaliyetlerde
bulunup
zekat
verici
konuma
şekilde
de emri bil-marûf gibi
güzelliklere yönlendirici
gelemeyecekleri ve
görevlerini
yapamayacakları
açıktır.
Nitekim
İslâm
katılımcılık
ülkelerinin büyük çoğunluğunda da böyle olmuş ve bu İslâm dışı yapılanma
Müslümanların her alanda geri kalmalarının da ana sebeplerinden birini
oluşturmuştur.
Burada değinilmesi gereken bir konu da şudur.

Niçin hep kadınlar erkekler için fitne olarak değerlendiriliyor da
erkekler kadınlar için fitne olarak değerlendirilmiyor? Oysaki Kur’ân,
hiç bir sorumluluğu olmamakla birlikte Hz. Yusuf’un Aziz’in karısı için
fitne/deneme sebebi olduğunu açıklıyor.

Medineli kadınlar için fitne sebebi olabilecekleri gerekçesiyle Hz.
Ömer’in, devr-i hilafetinde iki yakışıklı genci Medine’den Basra’ya
sürgün etmesi, fitne olayının tek taraflı değil, çift yönlüolarak
değerlendirilmesini gerektirmektedir.15

Fitne gerekçesi geçerliliğini yitirmiştir

Allah’ın Resûlü’nün kadınlara yönelik Sünnet’ine aykırı olan ve hayır
getirmediği sabit olan uygulama, artık “fitne” nin varlığı gerekçesiyle
sürdürülemez. Kaldı ki fitne, tarihî dönemlerin mantığı ile gerekçe
olarak da ileri sürülemez. Çünkü yaşadığımız dönemde materyalist eğitim
düzeni, sözlü ve yazılı medya, günahlara yönlendirici ve özendirici bin
bir çeşit yaşam biçimi ve propagandaları fitne niteliğine bürünerek
bile
kuşatmıştır.
Evler
sığınılıp
korunulacak
mekanlar
evlerimizi
olmaktan çıkmıştır.
Bu
kuşatmayı
yarabilmek
için
ciddi
bir
şekilde
yardımlaşarak
erkeklerimiz yanı sıra kadınlarımızı da bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye
ve de yetişkin insanlarla çevrelendirmeye muhtacız.

Bu ihtiyacı karşılayabilmenin Nebevî Sünnet’e uygun en kısa ve etkili
yollarından biri de kadınlarımızı vakit, cuma, bayram ve cenaze namazları
camilerimize
yönlendirmektir.
Ergenliğe
yaklaşanlarıve özel
için
olanları
dahil
bütün
kadınların
bayram
namazlarına
günlerinde
katılımlarını özellikle organize etmektir.

Hz. Peygamber döneminde olduğu gibi erkeklerle kadınların cemaat
namazlarına ülke genelinde yüz binler-milyonlar halinde katılarak bilgi,
bilinç ve çevre kazanacağı toplumda hiç şüphe edilmemelidir ki hayat,
mütekamil insanlık programı olan inanç ve yaşam ölçülerimize göre
şekillenmeye başlayacaktır.

İslâm ülkelerinde dış destekli yasaklarla kızlarımızın İslâmî öğretim
ve eğitim bir tarafa, İslâm temelli seküler eğitim almalarına, haklar ve
özgürlükleri çiğneyici en ilkel ve aşağılık biçimde karşı çıkılmasının
açıklanamayan ana sebebi Kurân ve Sünnet’le aydınlanacak kızlarımızın
böylesi bir yapılanmaya öncülük yapabilecekleri veya ciddi katkılar
sağlayabilecekleri korkusudur.
Talep
Biz
İslâm
penceresinden
bakarak, kadınlarımızın
gereğince
değerlendirilemediği geleneksel yaşayış gibi inanç ve ahlak tanımaz
yaşayıştan
da
hayır
beklemiyoruz.
Erkeklerimizin
bile
modern
gönderilmesinin tecviz edilemeyeceği evrensel düzeye ulaşamamış maddeci
öğretim kurumlarından kalıcı ve de oldurucu bir fayda da beklemiyoruz.
Bu sebeple bütün erkeklerimizi ve kadınlarımızı vakit, cuma, bayram ve
cenaze namazlarına katılıma çağırıyoruz. Umre ve Hac günlerinin de bu
alıştırma
günleri
olarak
değerlendirilmesini
diliyoruz.
katılımın
eşleri
ve
kızlarına
engel
çıkarmamaya
bilakis
onları
Erkekleri,

özendirmeye davet ediyoruz. Başta sivil örgütlerde çalışanları olmak
üzere bütün etkili kadınlarımızın cemaat namazlarına katılıma öncülük
yapmalarını istiyoruz. Bu çağrımıza gönül yatıracak bütün bilginlerimiz
ve düşünürlerimizden de sözlü, yazılı ve organizeli demokratik katkılar
bekliyoruz. Çünkü biz, ilk İslâm toplumunu oluştururken Hz. Peygamberin
izlediği yolun bir diğer ifadeyle ev+cami merkezli toplumun başarılara
ulaştıracağına inanıyoruz.

Kadınların Özel Halleri

İslâm bilginlerinin anlamı üzerinde ittifak ettikleri Kur’ân âyetleri
ile Hz. Peygambere aidiyeti ve manası üzerinde görüş birliğine vardıkları
Sünnet ölçüleri, biz müminler için şüphe edilemez ve değiştirilemez temel
doğruları oluşturur. Ancak bu temel doğrular hareket noktası kılınarak
belirlenen doğrular, asırlardır ölçü olarak kullanılır olsalar bile saygı
içinde
yeniden
değerlendirilebilirler.
Bunlar
arasında
kuralları
belirlendikleri dönemlerden beri tartışılmakta olan doğrular ise pek
olarak
eleştirilebilir,
doğru
ihtimalli
hatalar
oldukları
tabii
açıklanabilir.

Değiştirilemezleri ile eleştirilebilir olan doğruların iç içe geçtiği
alanlardan biri de kadınların özel halleridir.

Bilim dünyamızın köklü kurumlarından olan fıkıh mezheplerimizden her
birinin
ilmihal
kitaplarından
birini
ele
aldığımızda
özel
hangi
hallerindeki kadınların eşleri ile cinsel ilişkiye giremeycekleri, namaz
kılamayacakları, oruç tutamayacakları, camiye giremeyecekleri, Kur’ân
okuyamayacakları ve de Kâbe’yi tavaf edemeyeceklerinin yazılı olduğunu
nassî
mi
ictihadî
mi
olduğu
açıklanmaksızın
okuyabiliriz.Üztelik
yasaklığın haramlıkla tavsif edildiğini de görebiliriz. Oysaki üzerinde
farklı ictihadarın serd edildiği sözleri, davranışları ve işleri mutlak
anlamda haramlıkla vasfetmek Kur’anımıza göre halali haramlaştırmadır ve
pek azîm bir günahtır.
Biz sorumluluğumuzun gereği olarak sık sık toplumumuzun gündemine
taşınan örneklendirdiğimiz konulara açıklık getirmeye çalışacağız. Ancak
öncelikli olarak ihramlanma ile ilgili bazı hatırlatmalar yapacağız.
İhrama girmek

Özel hallerindeki kadınlar da diğer kadınlar gibi mümkünse kefeni
andırır sade ve renksiz giysiler içinde ihrama girerler. Ne var ki onlar
ihrama girerken ihram namazı kılmazlar. Umre veya Hacları için yalnızca
niyet edip Telbiye getirerek ihramlanırlar.
Özel hallerinin devamı süresince ihram yasaklarından
sakınırlar.
Örneğin koku sürünmez, saç ve tırnak kesmez, münakaşa etmezler. Eşleriyle
de
sevişmez,
ilişkiye
girmezler.
Ancak
kirlenen
elbiselerini
değiştirebilirler.
Umreye
niyetlenmişlerse
adetlerinin
bitiminde
yıkandıktan
Umre’nin Tavaf, Sa’y ve Saç Kısaltma gibi görevlerini yaparlar.

sonra

Hacca niyet etmişlerse Zilhiccenin 8. günü Minaya, arefe günü de
çıkarlar.Şeytan
sembollerini
taşlar,
Kurbanlarını
keserArafat’a
kestirebilir ve saçlarını kısaltarak ihramdan çıkarlar. Temizlendikten
sonra da farz Tavafları ve Sa’ylerini yaparlar.
Âdetli kadınlar aşağıda açıklanacağı üzere isterlerse Mescid-i Haram’a
gidip oturabilir, Kur’an okuyabilir ve diledikleri dinî eserleri okuyup
istedikleri zikirleri yapabilirler. Âdetli kadınların Kudüm ve Veda
tavafı yapmaları gerekmez.
Cinsel ilişki
Özel hallerindekikadınların
eşleriyle
cinsel
ilişkiye girmeleri
haramdır. Haramlığı belirleyen Yüce Rabbimizdir. Değiştirilemez temel
doğrumuz olan bu haramlıkla ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle
buyrulur:
“Sana kadınların ay halini soruyorlar. De ki: O bir ezadır/zayıflık
halidir.Bu yüzden ay hali sırasında kadınlardan uzak durun ve onlar
temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmayın; temizlendiklerinde ise,
Allah’ın emrettiği şekilde onlara yaklaşın.
Doğrusu, Allah
tutanları sever.”

pişmanlıkla

kendisine

yönelenleri

ve

özlerini

temiz

Âdetli kadınlarla ilgili olarak Kurân-ı Kerîm’de doğrudan ve açık bir
şekilde belirlenen tek hüküm Bakara sûresinin anlamını sunduğumuz 222.
âyetinde açıklanan bu cinsel ilişki yasağıdır.

Namaz kılmak

Özel günlerindeki adetli kadınlara namaz kılmak da haramdır. Ancak
gibi
Peygamberimizin
bağımsız
buyruğuna
değil,
haramlık sanıldığı
Kur’ân’a açıklık getirici buyruğuna dayanmaktadır. İhtilaflar da bu
tesbitin yapılamayışından kaynaklanmaktadır.
Açıklamalarımıza başlarken önce Peygamberimizin dönemindeki uygulamayı
özetleyelim.

Hz. Âişe (r.a.) annemizin özetle sunacağımız açıklamalarına göre Hz.
Peygamber döneminde kadınlar adetli iken namaz kılmıyorlar, daha sonra
kılmadıkları namazlarını da kaza etmiyorlardı.1

“Niçin adetli dönemde kılınmayan namazlar kaza edilmezken, tutulmayan
oruçlar kaza edilmektedir? şeklinde soru yönelten Müâzetül-Adeviye Hz.
Âişe şöyle buyurur:

-Biz
âdet
gördüğümüzde
kılmadığımız
namazları
(Allah’ın
Resûlü
tarafından) kaza etmekle emrolunmazdık. Ama tutmadığımız oruçları kaza
etmekle emrolunurduk.”
Yapılacak değerlendirmelerin bu bilgilere ve 14 asırdır sürdürülmekte
olan uygulamaya dayanılarak yapılması gerekir. Hiç şüphesiz onlara namaz

kılmama ve de namazları kaza
etmeme emrini Peygamberimiz vermiştir.
kılınız.” şeklindeki mutlak
Oysaki Hz.Peygamberin, Allah’ın “Namaz
zıddına
namazı
yasaklayıcı
veya
namazı
istenirse
emirlerinin
yapılabilecek bir ibadet haline dönüştürme yetkisi yoktur.Kur’ân’ın
yasakladığı böyle bir eylem, Sevgili Peygamberimizi emrolunduğu çizgiden
saptırır, Şah damarlarının koparılmasına neden olurdu.2

Onun yetkisi Kurân’ı açıklamak ve uygulatmaktır.3 Bu sebeple
namaz kılmama emrini verirken Kur’ân’a dayanması gerekiyordu.
doğrusunu Allah bilir.- Nitekim de öyle yapmıştır.

O’nun
- En

Bakara sûresinin yukarıda anlamı sunulan 222. âyeti
incelendiğinde
görülecektir ki kadınların ay hali temizliğin zıddı bir durum olup
“Tetahhur”u gerektirmektedir. Nisâ sûresinin 43. âyetiyle namaz kılmaya
engel kılınan cünüblük de Mâide sûresinin 6. âyetiyle tıpkı ay hali gibi
“Tetahhur”u gerektirmektedir. Daha açık bir ifadeyle ay halinin bitimi
gusül(boy abdesti)
dediğimiz
Tetahhur’u
gibi cünüblük de bizim
gerektirmektedir.Tetahhur’u gerektiren cünüplük, namaza mani olduğu gibi
Tetahhur’u gerektiren ay hali de namaza engeldir.
Kur’ân’ı açıklama yetkisiyle donanımlı olduğu içindir ki H. Peygamber en doğrusunu Allah bilir- bu açıklayıcı ictihadıyla ilâhî hükmü beyan
ederek Allah’ın
muradı
çizgisinde
namaz
yasağını
iletmiş, ilgili
kadınlara “Âdetin başladığında namazı bırak” şeklinde emirler vermiştir.4
Açıklanmaya çalışıldığı gibi ay halinde
dayanmaktadır. Bu tesbiti doğrulayıcı bir
kılınmayan namazların kaza edilmeyişidir.

namaz kılma yasağı Kur’ân’a
argüman da ay halinde iken

Kadınların ay hallerinde kılmadıkları namazlarını temizlik döneminde
kaza etmeyişleri, ibadetlerde illet arayıcı ictihadlar yapılamayacağı
gerçeğine rağmen bazı fakîhlerimizin ileri sürdükleri gibi kazanın
meşakkatli olacağından değil, yapılması haram olan bir fiilin iade (kaza)
edilemeyecek oluşundandır.

Burada açıklamamız gereken bir diğer hakikat de temizlik döneminde
namaz kılmak gibi adet günlerinde kılmamanın da ibadet olduğu gerçeğidir.
Çünkü Allah’ın ve Peygamberinin emirlerine itaat etmek gibi yasaklarına
boyun eğmek de ibadettir.
Oruç tutmak
- En doğrusunu Allah bilir.Oruç, âdet günlerindeki kadınlara
temizlik dönemine ertelemeleri
öğütlenen
Peygamberimizin buyruğuyla
oruç tutmak kadınlara
ibadettir. Bir başka anlatımla âdet günlerinde
haram değil mubah kılınmıştır. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de erkek-kadın ve
âdetli âdetsiz ayırımı yapılmaksızın Ramazan ayında oruç emredilmekte,
ve
yolculara
ise
orucu
yalnızca
erteleme
izni/ruhsatı
hastalara
5
verilmektedir.
Orucu yasaklayıcı Kur’ânî bir emir olmadığı gibi Nebevî bir yasak da
yoktur.6 Ancak böyle olmakla birlikte ana görevi Kur’ân’ı açıklamak ve

uygulayıp uygulatmak olan Şanlı Peygamberimizin döneminde kadınların özel
günlerinde genelde oruç tutmadıkları, fakat tutmadıkları günleri daha

sonra kaza ettikleri de bilinen bir gerçektir.7 Çünkü âdetli kadınlar -en
doğrusunu Allah bilir-, Peygamberimizin açıklayıcı yönlendirmeleriyle
hastalar için verilen erteleme iznini kullanıyorlardı.
Kadınların ay halinin ilişkiye girilmeksizin geçirilmesi gereken bir
eza; bir tür fizeksel ve rûlsal hastalık hali olduğu Rabbimiz tarafından

açıklanmıştır.8 İlişkiye engel halin oruca engel bir durum olarak
değerlendirilebileceği açıktır. Nitekim -en
doğrusunu Allah bilir-,
Peygamberimiz tarafından böyle değerlendirilmiş, orucu farz görev kılan
Allah’ın daha sonra kaza etmek üzere hastalara verdiği orucu erteleme
ruhsatı kadınlara kullandırtılmıştır.9

Ay halindeki kadınlarının oruç tutmalarının haram olduğunu ileri süren
saygı değer müçtehidlerimizin hiçbir delilleri yoktur. Çünkü işaret
olunduğu üzere yasaklayıcı ne bir ayet ve ne de bir hadîs vardır.
Yapılan, illet arayıcı ictihadın yasaklı olduğu ibadet alanında akıl
yürütmek olmuştur. Tutulamayan oruçların daha sonra kaza ettirilişi de
bazı fakîhlerimiz tarafından sanıldığı gibi meşakkatli olmayacağından
değil, Allah’ın izni gereği hastalık nedeniyle yapılan ertelemenin Bakara
sûresinin 184. âyetine göre kazayı gerektirmesinden ötürüdür.
Yukarıda yapılan açıklamaları doğrulayan bir delil de genelde ay
halinin kendisine kıyaslandığı cünüblüğün oruca engel olmadığı gibi ay
Peygamberin sözlü
ve
halinin de olmadığı gerçeğidir. Zira Hz.
fiilî sünnetine
dayanarak
bütün
müctehidler,
imsakden
önce
oluşan
iradî cünüblüğün orucun
başlayıp
sürmesine mani olmayacağı gibi
oruçluyken
yoluyla
oluşacak
cünüblüğün
de oruca engel
rüyalanma
olmayacağı
görüşündedirler.10
Cünüblüğün
engellemeyeceği
orucu,
ay
halinin
engellemeyeceği açıktır. Bir diğer ifadeyle namaz için gerekli olan
hadesten tahâret oruç için gerekli değildir.
Bizim Hz. Peygamberin yaptırdığı uygulama çizgisinde ay halindeki
kadınlarımıza tavsiyemiz Ramazan ayındaki özel günlerini -tercihentutmak
üzere
oruçsuz
geçirmeleridir.
Sahabi
kadınların
bilahare
yapacakları
bu
tercihlerinin
onları
Ramazan
ayının
çizgisinde
bereketlerinden yoksun bırakmayacağı bir gerçektir. Çünkü orucu ertelemek
Yaradanımızın verdiği ruhsata dayanmaktadır.
Camiye girip oturmak
Kur’ân-ı Kerim’de “Mescid-Mesâcid”
ilgili bilgiler verilmektedir.

kelimeleri

kullanılarak

camilerle

Camilerin ancak Allah’a ve Âhiret Günün’ne inanan, namaz kılan, zekat
kimseden korkup
çekinmeyen
kimseler
veren ve de Allah’dan başka
gözetilip
onarılabilecekleri,
camilerde
Allah’ın
adının
tarafından
anılmasına mani olan ve onları tahrîb eden kimselerin pek zalim kişiler
camilerde
yalnızca
Allah’a
ibadet
edilmesi
gereği
v.s.
olduğu,
açıklanmaktadır.

Camilere girip
sadece
Kâ’beyi

çıkma ile ilgili olarak
içine
alan
Mescid-i

da yalnızca putperestlerin
Haram’a
giremeyecekleri

duyurulmaktadır.11 Ama kadınların ay halinde camilere giremeyecekleri
hakkında bir açıklama yapılmamaktadır. Bu konuda Allah’ın Resûlü’nün, ona
aidiyeti kesin bir beyanları da yoktur.

Bu sebeple özel günlerindeki kadınların camiye girmeleri ve oturmaları
mubahdır. Zira bu konuda haram kılıcı Kur’ânî bir delil olmadığı gibi
Sahih Sünnet’e dayalı bir delil de yoktur. Olmadığı içindir ki Fıkıh
farklı
görüşler
ileri
sürmektedirler.
Bazı
mezheblerimiz
müctehidlerimizin haramlığın delili olarak kullandıkları İ. Mace’nin
rivayet ettiği “Cünübün ve ay hali içindeki kadının camiye girmesi halâl
değildir.” manasındaki hadisle,12 Ebû Davûd’un rivayet ettiği “Ben
camileri adetli kadına ve cünübe halâl kılmıyorum.”13 anlamındaki hadis,
hadis otoriteleri tarafından Peygamberimize aidiyeti tesbit edilememiş,
istidlal edilemez nitelikte
zayıf hadislerdir.14
Kaldı
Peygamberimizin eşleri ile ikamet buyurdukları odacıkların
Mescid-i Nebiye açılmaktaydı.

ki Sevgili
kapıları da

Âdetli kadınların camilere girip oturmasını yasaklayıcı sahîh bir delil
olmamasına karşın mubahlaştırıcı sahîh deliller vardır. Peygamberimizin
eşi Hz. Meymûne şöyle anlatıyor:
“Biz (Peygamber eşlerin) den her hangi birisi âdet gördüğüne seccadeyi
alır, Mescid-i Nebiye gider sererdi.”15

İşaret edildiği gibi Kur’ân, yalnızca putperestlere ve sadece Mescid-i
Haramı yasaklar,16 Ebû Hanîfe hazretleri gibi müctehilerimiz de bu Kur’ânî
doğrultuda gayr-ı müslimlerin camilere girebileceğini açıklarken17 sahîh
bir
Sünnet
deliline
olsun
dayanmaksızın
haramlığı
iltizam
eden
müctehidlerimizin görüşünü dinimizin değiştirilemez bir doğrusu gibi alıp
yasak alan oluşturmak kabul edilemez bir yaklaşımdır.

Oluşturulan örfler dolayısıyla kadınların gerektiği şekilde camilere
gidemediği ülkemizde büyük bir problem oluşturmuyorsa da özellikle Umre
ve Hac için gidilen Mekke ve Medine’de ciddî problemler yaşanmaktadır.
hususiyle
genç
hanımlarımızın
otel
odalarında
sakıncalar
Zira
ibadet için
doğurabilecek şekilde yanlız kalmaları, daha da önemlisi
geldikleri kutsal topraklarda günlerce yaşanmakta olan dinî heyecan ve
vecdi soluklayamamaları ilgisiz kalınarak geçiştirilebilecek bir durum
değildir. Kaldı ki özel günlerindeki kadınların Kâ’beyi tavaf dışında
fakat Sa’y dahil bütün hac görevlerini yapabileceklerini Peygamberimiz
dinimizin bir hükmü olarak açıklamaktadır.
Kur’ân okumak
Rabbimizin insanlığa bir nûr, bir rahmet, bir öğüt ve bir şifa olarak
gönderdiği Kur’ân-ı Kerim’i okumak istediğimizde bize yüklediği tek
görev, “Kur’ânı okuyacağın zaman hemen o kovulmuş şeytana karşı Allah’a
sığın.” anlamındaki Nahl sûresinin 98. âyetiyle verilen Şeytan’dan kendi
yüce zatına sığınılmasıdır.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed de bu ilahî buyruğu pekiştirmiş,
adetli kadınları ayırıcı ve de Kur’ân okumalarını engelleyici -kendisine
aidiyeti sabit- bir açıklamada bulunmamıştır.
Bu sebeple âdetli kadınlar için Kur’ân okumak mübahdır. Diledikleri
zaman okuyabilirler. Bu görüşü seslendirenler değil, delilsiz olarak
kadınlara, âdetli olarak geçirecekleri ömürlerini takriben üçte birinde
yasaklamaya
kalkışanlar
Kur’ân
ve
Sünnet’e aykırı
Kur’ân okumayı
davranmaktadırlar.
Kur’ân okuma bir ibadettir. İbadetler alanında anlamı üzerinde ittifak
edilen bir Kurân âyetine veya Hz. Peygambere aidiyeti ve anlamı üzerinde
görüş birliğine varılan bir Sünnet deliline dayanmaksızın ictihada
yeltenmek Kur’ân’ın açık bir yasağını çiğnemektir.18

Öteden
beri
İlmihal
kitaplarımızda
âdetli
kadınların
Kur’ân
okumalarının haram olduğuna ilişkin hüküm Vakıa Sûresinin 79. âyetine ve
Vakıa Sûresinin sözü edilen âyeti,
bir hadise dayandırılmaktadır.
yer
alan
iki
âyetle
birlikte
bağlamı
içinde
öncesinde
değerlendirildiğinde pek çok müfessirimizin işaret ve tercih buyurdukları
gibi ay hali içinde olan kadınlarla alakalı değildir.19 Meleklerle
ilgilidir.
“O, hiç şüphesiz arındırılmış olanlardan başkasının dokunamayacağı,
korunmuş bir kitabta bulunan ve (oradan da) Allah tarafından indirilmiş
olan çok şerefli bir Kur’ân’dır.”
Bu âyetler, Kur’an’ın şeytanların indirdiği ve kâhinlere fısıldadığı
sözler olduğu şeklindeki iddialara karşı onun okunan yüce bir vahiy
olduğunu, korunmuş bir kitapta (levhada) bulunduğunu ve alemlerin rabbi
olan Allah tarafından indirildiğini açıklamaktadır. Burûc sûresinin 2122. âyetleri de bu anlamı pekiştirmektedir. Kaldı ki bu âyetler
cünüplerin, ay halindeki kadınların Kur’ân’ı okuyamayacaklarına değil,
ona dokunamayacaklarına delil getirilmektedir ki bu da doğru değildir.
ona
dokunabileceklerin
arınanlar
(mütetahhirûn)
değil,
Zira
arındırılanlar (mütahharûn) olduğunun açıklanması dokunacakların melekler
olduğunu göstermektedir.
Âdetli kadının Kur’ân okuyamayacağı şeklindeki görüş yalnızca bir
yorumdur. Değinildiği üzere ibadet alanında yorumlar haramlara delil
kılınamazlar. Kendisiyle istidlal edilen “Âdetli kadın ve cünüp kişi

Kur’ân okuyamaz.”20 anlamındaki Tirmizî’nin rivayet ettiği hadis, bizzat
bu kaynak yanı sıra diğer hadis otoritelerince de Hz.Peygambere aidiyeti
tesbit olunamamış zayıf bir hadistir.* Zayıf hadislerin haramlık hükmünün
verilmesine delil kılınamayacağı ise kabul olunan ilmî gerçektir.
Aktarılan bütün bu doğrular sebebiyledir ki büyük sahabi alim Hz. İbn-i
Abbas ile Aziz Peygamberimizin fakîh eşi Hz. Âişe r.a. ve de müctehid
mühaddis Buharî gibi pek çok İslâm bilgini, âdetli kadının Kur’ân
okuyabileceğini açıklarlar. İmam Malik de Kur’ân’ın ezbere okunmasını
tecviz eder.

Sonuç olarak deriz ki müminlerin bütününe açıklanabilecek gerçek, âdet
kadınların
Kur’ân
okuyabilecekleri
hakikatidir.
Çünkü
halindeki
haramlığın Kur’ân ve Sünnet’e dayanan apaçık bir delili yoktur.
Kâ’be’yi tavaf etmek
Özel günlerindeki kadınlarımız Kâ’be’yi ancak ay hallerinin bitiminde
Tavaf edebilirler.
Hac Yüce Rabbimizin erkek-kadın ayırım yapmaksızın zatını birleyen ve
yol bulabilen bütün
insanlara
farz
kıldığı
görevdir.
Hac ve
de Umre’nin temel görevlerinden biri olan Kâ’be’yi tavaf
da namaz ve oruç gibi ibadettir. Bu sebeple Kâ’be’yi tavaf’la ilgili
olarak yapılması veya ertelenmesi
gerekenler
de
ancak
Kur’ân’la
veya Sahîh
Sünnet’le
belirlenebilir.
Bu
kondua
özel
Kur’ânî bir buyruk yok ama Kâbeyi tavaf etmeyi, içinde konuşmanın helâl
kılındığı namaz olarak niteleyen Sevgili
Peygamberimizin görev erteleyici beyanları vardır.**
de

Veda Hacları’nda haccın nasıl yapılacağını tüm ayrıntılarıyla öğreten
Peygamberimiz,
âdetli
kadınların
Kâ’be’yi
ancak
temizlik
Sevgili
dönemlerinde Tavaf edebileceklerini açıklamıştır. Kendisine refakat eden
Hz.
Âişe
r.a.
Medine’den
Mekke’ye
gelişlerinde
Serif
eşlerinden
Mıntıkası’nda âdet görünce, âdet halinin namaza mani olduğu gibi Hac’ca
da engel olacağı zannıyla ağlar. Bu durumu izleyen Allah’ın Resûlü ona
şöyle buyurur:
“Bu, Allah’ın Âdem’in kız çocuklarına takdir buyurduğu bir haldir.
Hacıların
yapmakla
yükümlü
olduğu
bütün
Temizlendiğinde de Kâ’be’yi Tavaf edersin.”21

Hac

görevlerini

yap.

Böylece
Allah’ın
Resûlü
eşinin
şahsında
bütün
mümin
kadınlara
ihramlanma, Arafat ve Müzdelife’de Vakfe yapma, Şeytan sembollerini
taşlama, Kurban kesme-kestirme ve Sa’y gibi Hac Menasiki’ni (görevlerini)
yalnızca
Kâbe’yi
Tavaf’ı
temizleninceye
kadar
yapabileceklerini
erteleyeceklerini öğretmiş olur.
Bu
arada
açıklamış
olalım:
Biz
müminler
için,
yalnızca
yapmak
değil,
yasaklandıklarımızdan
kaçınmak
ve
emrolunduklarımızı
ertelendiklerimizi tehir ederek yapmak da ibadettir.
Peygamberimizin uygulaması gereği Hac’da Farz olan tavafın ancak kurban
gününden itibaren yapılabilir
olması sebebiyle,
bayramının birinci
önceden başlayan ay halinden temizlenmeyi beklemek gerekmektedir.
Çünkü Allah’ın Adem’in kızları için takdir ettiği tabii bir hal
ertelenmesini emir
olduğunun şuuru içinde tavafın temizlik dönemine
buyuran Peygamberimiz, eşi Hz. Safiye’nin adet gördüğünü öğrendiğinde,
farz tavafını henüz yapamadığı zannıyla - Yoksa Medine’ye dönüşümüzü
buyurarak âdet halini Kâbe’yi tavafa engel gördüğünü
engelleyecek mi?pekiştirerek açıklamıştır.22 Aksine mantık yürütmek Cidal’dir. Cidal ise
sanıldığı gibi Füsûk kapsamına giren sözlü ve
fiili münakaşa değil,
İblis’in Allah’ın Âdem’e saygı secdesine varılması ile ilgili emri

karşısında yürüttüğü itiraz türü mantık yürütmektir ki Hac’cın Kur’ân’la
belirlenmiş üç ana yasağından biridir.

Âdetli
kadınların
Kâbe’yi
tavaf
etmek
için
temizlik
dönemini
özenle
hazırlanmayan
veya
hazırlanamayan
beklemeleri,
yolculuk programlarını aksatıcı probmlemler oluşturuduğu da
bir
vakıadır.
Ancak ülkemizden hacca giden kadınlar için bir problem
yoktur.

Dünyanın değişik bölgelerinden hacca gelen ve ay hali sebebiyle
dönüşünü gerçekten ertelemeyecek olan bayanlarımız için de Yüce Dinimizin
zarûret prensibi işletilebilir.
Şanı büyük olan Rabbimiz Kur’ân’-ı Kerim’de “Bize dinde zorluk
kılmadığını, güç yetirilemeycekleri teklif etmediğini ve kendisine karşı
ancak güç yetirilebileceği ölçde kulluk bilinci ve atılımı içinde
olmamızı bildiriyor. Bizler için kolaylığı dilediğini açıklıyor.”
İrade dışı oluşan ay halini, iradesiyle gidermekten âciz olan ve
gerçekten ülkesine dönme zarûreti içinde bulunan hanımlar, Kur’ân’ın ve
Nebevî Sünnet’in kendilerine açtığı yoldan yürüyerek boy abdesti veya
abdest alarak tavaflarını yaparlar.
Aşağıda sunacağımız olay,
zarûret
perensibinin
konusunda kalblerimize gerekli inşirahı verecektir.

kullanılabilirliği

Sahabi Amr b. As, Zatüs-Selasil yılında Hz. Peygamberin bir askerî
müfrezenin komutanı olarak kendisini görevlendirdiğini belirterek bu
görev sırasında yaşadığı olaşı şöyle anlatıyor:

- Soğuk mu soğuk bir geceydi. Rüyalandım. Güsul abdesti alırsam donarak
ölmekten korktum. Teyemmüm alıp kumandam altındaki arkadaşlarıma sabah
namazını kıldırdım. Döndüğümde bu olayı Hz. Peygambere anlattım. O da
bana, Ya Amr! Cünüp olduğun halde arkadaşlarına namaz mı kıldırdın! dedi.
Ben de olayı yeniden anlatarak şöyle dedim:

- Ya Resûlallah! Pek soğuk bir gecede ihtilam oldum. Güsül almak için
yıkansam öleceğimden korktum. Bu sırada Allah’ın “Canlarınıza kıymayın.
Şüphesiz Allah sizin için bir rahmet kaynağıdır” anlamındaki ayetini
hatırladım. Bu âyeti kendimce yorumlayarak teyemmüm aldım ve namazı
kıldırdım. Bu açıklamam üzerine Allah’ın Rasûlü güldü, fakat hiçbir şey
söylemedi.”23

Bütün İslâm bilginleri namaz için taharetin gerekliliğinin Kâbe’yi
tavaf için gerekliliğinden daha önemli olduğunda ittifaklıdır. Cünüp iken
teyemmümle namaz kıldırmayı tecviz eden zarûretin tavafı caiz kılacağı
açıktır. İslâmî kaynaklar tarih boyunca ay halinin tavafı ertelemede
üzüntü oluşturduğunu haber vermektedir. Bu da onun ilahi hikmet gereği
kadınlar için bir cihad oluşunun tezahuru olsa gerektir.
“Biz silahlı cihadın amellerin en faziletlisi olduğunu görüyoruz. Cihad
diyen
Müslüman
kadınlara
Allah’ın Resûlü
şöyle
yapmayacak mıyız?
buyurmuştur:

- Hayır (silahlı cihad yapmayacaksınız. Sizler için) cihadın en güzeli,
şartlarına uygun Hac yapmaktır.24

Kadınların özel halleri
açıklayarak bitirelim.

ile

alakalı

bu

çalışmamızı

bir

hususu

daha

Ay halini tabiî akışına bırakmak en sağlıklı yoldur. Ancak sağlığa
zarar vermeyeceğinin bilinmesi durumunda hap ve iğne türü araçlarla ay
halinin erteletilmesinde dinî bir sakınca yoktur. Şüphesiz her şeyin en
doğrusunu bilen Allah’tır.
Kadınların özel halleriyle ilgili bu kısmı bitirirken amacımızın
yalnızca Hak’ka hizmet olduğunu belirtmek isterim. Allah’a hamdederiz,
geleneği dokunulmaz kudsal kılmak veya modernizmi putlaştırmak gibi bir

gayemiz hiç mi hiç olmamıştır.*

Müslüman Kadınlar Gayr-i Müslim Erkeklerle Evlenebilir
mi?

Çalışmamızın bu üçüncü bölümünde
müslüman
evlenip
evlenemeyeceklerini
erkeklerle
Allah’tandır.

kadınların gayr-ı
inceleyeceğiz.

müslim
Başarı

Yüce Allah’ın yarattığı insan için bir inanç ve yaşam düzeni kıldığı
İslâm Dîni yaratılış doğrultusunda evliliği yüceltip ibâdetleştirir.
Mabetleştirdiği aile kurumu için kurucu ve yaşatıcı kurallar koyar.
yetki,
sebep
ve
şekillerini
açıklar.
Kimlerle
evlenilip
Boşanma
evlenemeyeceğini de belirler.
İslâm Dîni’nin ana kaynağı olan
müslüman erkekler hareket noktası
şöylece açıklanır:

Kur’ân-ı Kerîmde fıtrat çizgisi ve
kılınarak kimlerle evlenilemeyeceği

“Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz,
erkek kardeşinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, süt anneleriniz,
kardeşleriniz,
eşlerinizin
anneleri,
kendileriyle
gerdeğe
süt kız
eşlerinizden
doğmuş
olan
üvey
kızlarınız,
size
haram
girdiğiniz
kılınmıştır; fakat gerdeğe girmemişseniz, (kızlarıyla evlenmenizde) bir
günah yoktur. Kendi sulbünüzdan gelen oğullarınızın eşleri de(size
haramdır.) Aynı anda ve birlikte iki kız kardeşi eş olarak almanız da
size yasaklanmıştır. Ama geçmişte olanlar geçmiştir. Çünkü Allah çok
bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.
Meşrû şekilde (nikâh yoluyla )sahip olduklarınızın dışında bütün evli
kadınlar size haramdır. Bu, üzerinize farz olan Allah’ın buyruğudur.
Bunların dışında kalan bütün (kadınlar), kendilerine mal varlığınızdan
(bir kısmını) vermeniz ve ğayr-ı meşrû bir ilişki ile değil de evlilik
bağı yoluyla meşrû bir şekilde almak kaydıyla size helâl kılındı.”
Nisa sûresinin anlamları sunulan 24-5.
âyetlerinde görüleceği üzere
evlenilemeyecekler
açıklanmaktadır.
Açıklanan bu haram
kendileriyle
kılınanlar listesinde Dîn ayrılığı sebebiyle evlenilemeyecek kadın
yoktur. Mâide sûresinin 5. âyeti bu durumu pekiştirmekte ve müslüman
erkeklerin Yahûdiler ve Hristiyanlar gibi Ehl-i Kitap (gayr-ı müslim)
kadınlarla evlenebilecekleri şöylece bildirilmektedir:
“Bu gün hayatın bütün güzel şeyleri size helâl kılındı. Daha önce Kitap
verilenlerin yiyecekleri size helâldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara
helâldir. Mehirlerini vermeniz şartıyla ve gayr-ı meşrû yolla ya da gizli
dost tutma yoluyla değil de meşrû bir nikâh ile almanız şartıyla
müslümanlar içindeki iffetli kadınlarla, sizden önce kendilerine Kitap

verilenlerden iffetli kadınları nikâhlamanız da size helâldir İslâmî
imandan sapana gelince, onun bütün işleri boşa gidecektir, zira o, öteki
dünyada zarara uğrayanlardan olacaktır.”
Din ayrılığı engeli, yasaklananlar ana listesinde yer almamakla ve
Maide sûresinin 5.âyetiyle bu durum pekiştirilmekle beraber Bakara
221.âyetinde
bir
istisna
getirilmekte,
Kur’ân
diliyle
sûresinin
isimlendirilen
kadınlarla evlenilmeyeceği
şöylece
Müşrikeler olarak
açıklanmaktadır:
“İslâmî çizgide iman edinceye kadar Allah’a şirk
koşan kadınlarla
Allah’a inanmış bir kadın, -beğenmiş olsanız bileevlenmeyin. Çünkü
Allah’a şirk koşan bir kadından daha hayırlıdır.
İslâmî doğrultuda iman edinceye kadar Allah’a şirk koşan erkeklerle de
kadınlarınızı evlendirmeyin.* Zira Allah’a inanmış bir erkek, -beğenmiş
olsanız bile- Allah’a şirk koşan erkekten daha hayırlıdır. Onlar “Ateşe”
çağırırlar.
Allah
ise
iradesiyle
Cennet’ine
ve
bağışlamasına
çağırır.Düşünüp ibret almaları için Allah insanlara âyetlerini böylece
açıklar.”
“Müşrike”; Allah’a şirk koşan kadındır. “Müşrik” de O’na şirk koşan
erkektir.
Allah’a şirk koşmak O’na ortak koşmaktır. Daha açık bir ifadeyle
rızıklandırıcılık,
kurtarıcılık,
Allah’a ait yaratıcılık, yaşatıcılık,
isteklere kavuşturuculuk ve yasa koyuculuk gibi ilâhlık sıfatlarını maddî
yasalara ve kurumlara yakıştırarak
Allah’ın
varlıklara, insanlara,
yanında onları da güç ve tasarruf sahibi görmektir.

Yukarıda değinildiği üzere kimlerle evlenilemeyeceği konusu erkekler
hareket noktası kılınarak açıklanmaktadır. Müslüman kadınların gayr-ı
erkeklerle
evlenip
evlenemeyecekleri
konusunu
açıklığa
müslim
için
mevzûya
kadınlar
zaviyesinde
bakılması
kavuşturabilmek
Kadınlar
açısından
bakılarak
onların
kimlerle
gerekmektedir.
evlenemeyecekleri de yukarıda anlamları sunulan âyetlerden büyük ölçüde
çıkarılabilir. Mesela, erkeklerin öz çocuklarının dul kadınlarıyla ve
fiilî ilişkiye girdikleri eşlerinin kızlarıyla evlenemeyeceklerinden
hareketle dul kadınların da kayın pederleriyle ve annelerinden ayrılan
üvey babalarıyla evlenemeyecekleri belirlenebilir.Ama belirtilmesi geren
farklılıklar da vardır. Örneğin evli erkeklerin ikinci bir kadın alabilir
olmalarına karşın evli kadınlar ikinci bir eşle evlenemezler. Bir
farklılık da incelemeye çalıştığımız mevzudur.
Erkeklerin Müşrike kadınlarla evlenemeyecekleri gibi kadınların da
erkeklerle
evlenemeyecekleri-evlendirilemeyecekleri
Kur’ân’la
Müşrik
yasalaştırılmış olduğundan, çözülmesi gereken tek problem, müslüman
kadınların gayr-ı müslim erkeklerle evlendirip evlendirilemeyeceği konusu
oluşturmaktadır.

Bakara sûresinin 221. âyetinde müslüman erkeklerin müşrike kadınlarla
gibi,
müslüman
kadınların
da
Müşrik
erkeklerle
evlenemeyeceği
gerçeği çift
taraflı
olarak
evlenemeyecekleri-evlendirilemeyecekleri

açıklanırken, yukarıda anlamı sunulan Maide sûresinin 5. âyetinde
müslümanlarla ehl-i kitap gayr-ı müslim arasında yiyecekler de çift
olarak
helâl
kılınmaktadır.
İzlenen bu yöntemle
müslüman
taraflı
erkeklerin gayr-ı müslim kadınlarla evlenebileceği açıklanırken gayr-ı
müslim erkeklerin de müslüman kadınlarla evlenebileceğinin açıklanması
gerekirdi. Ama ilâhî irade böyle bir açıklamayı dilemedi.
Müslüman
kadınların
gayr-ı
müslim
erkeklerle
evlenebileceklerine
bir
açıklamanın
yapılmamış
olması,
böylesine
evliliklerin
ilişkin
meşrulaştırılamayacağına bir işaret olarak algılanabilirse de bazı Kur’ân
iddia
edildiği
gibi
kesin
bir
kanıt
olarak
da
müfessirlerince
değerlendirilemez.
Bize göre konuya Mümtehine sûresinin onuncu âyetiyle Hz.Peygamberin ve
sahâbilerinin uygulamaları açıklık getirmektedir.
Bu âyette inancını yaşamak arzusuyla İslâm yurduna hicret ettiği
kadınların,
İslâm
dışı
inançların
bağlısı
olan
kâfir
kanıtlanan
kocalarına döndürülmemeleri gereği emrolunmakta ve bu emir, müslüman
kâfirlerle,
kâfirlerin
de
müslüman
kadınlarla
kadınların
evlenemeyecekleri gerekçesi ile şöylece verilmektedir:
“...Hicret
eden
müslüman
kadınları
kâfir
olan
kocalarına
geri
göndermeyin. Zira, o kadınlar kâfir kocalarına helâl değildir. Kâfir
kocaları da onlara helâl değildir...”
Konu
edindiğimiz
bu
âyette,
kendilerine
helâl
olmayacakları
döndürülemeyeceği tipler
gerekçesiyle müslüman kadınların kendilerine
“Kâfir”sözcüğünün
çoğulu
olan”Küffar”
kelimesi
açıklanırken
kullanılmaktadır. Buradan müslüman kadınların semâvî asıllı hiçbir dine
müşrikelerle
evlenemeyecekleri
gibi
kâfirlerle
inanmayan
gerçeği
de
Kur’ân
çizgisinde
açıkça
anlaşılmış
evlenemeyecekleri
olmaktadır.
Bu
âyetteki
küffar
sözcüğünü
Allah’a
ortak
koşan
erkeklerle
sınırlandıramayız. Çünkü şirk ve küfr kelimeleri ve türevlerinin sık sık
kullanıldığı Kur’ân-ı Kerîm’in konumuzla ilgili bu âyetinde küffar
kelimesinin Rabbimiz tarafından tercih buyurulması, bilinçsiz olarak
yapılmış bir tercih olarak değerlendirilemez.
Mâide sûresinin 72 ve 73. âyetlerinde “Allah Meryem oğlu Mesîh’tir.”
“Allah
üçün
üçüncüsüdür.”
diyenlerin
Kâfir
olduğunun
diyenlerle,
da,
Hristiyan
erkeklerle
evlenilemeyeceği
gerçeğini
açıklanması
pekiştirmektedir.

Allah’ın Peygamberleri arasında ayırıma giderek Hz. İsa’ya ve Hz.
Muhammed’e inanmayan, “Üzeyir Allah’ın oğludur” diyen ve de “Hahamlarını
yasa koyucu “gören Yahûdi erkeklerin de Hristiyan erkekler gibi Kâfir
oldukları, bu sebeble müslüman kadınların kendileriyle evlenemeyecekleri
ve
evlendirilemeyecekleri
de
Kur’ânla
delillendirilebilir
bir
1
hakikattir. Üstelik korudukları bâtıl inançları sebebiyle Yahûdiler ve
Hristiyanların Allah’a şirk koşma ile ilintili oldukları da Kur’ân’ın

işaret buyurduğu gerçeklerdendir
ki
2
açıklandığı üzere Kur’ân yasasıdır.

şirk’in

evlilik

engeli

olduğu

Yukarıda
açıklanan
konumuzla
ilgili
Kur’ân
âyetleri
yanı
sıra
kâfirlerin hukûken temsil ve tasarruf yetkisi verilebilir ve yürekten
bağlılık gösterilebilir Evliyâ = veliler edinilemeyeceğine ilişkin Kur’ân
de
müslüman kadınların -Kitabî de
olsakâfirlerle
âyetleri
evlendirilemeyeceğini doğrulamaktadır. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de, İslâm
dışı inanç ve yaşam biçimlerini İslâmî iman ve hayat şekline tercih
etmeleri durumunda müminlerin babalarını ve kardeşlerini dahi veliler
Ayrıca
kâfirlere
yürekten sevgiler
edinemeyecekleri bildirilmektedir.
beslenemeyeceği açıklanmakta ve onların arasında yücelik aranamayacağı
vurgulanmaktadır.3
İzlenmesi
gereken
bu
imanî
ve ahlâkî
değerler
varlığını sürdürürken müslüman kadınların ilmî ve malî üstünlükleri ve
cazibeleri
gibi
sebeplerle
gayr-ı
müslim
erkeklerle
fiziksel
evlendirilmelerinin
İslâm
adına
onaylanamayacağı
evlenmelerinin
bilgileri gelişmiş olsa da
açıktır. İnsancıl tavırları ve bilimsel
İslâm’la çelişkili inançları ve seküler yaşantıları sebebiyle onların
Cehennem
Âteşi’ne
çağırır olmaları
da
Kur’ân’ın
göz
ardı
manen
edilemeyecek evlilik yasağı gerekçesidir.4

Konuyu
yalnızca
Kur’ân
çerçevesinde
değerlendirmemiz
Allah’ın
Resûlü’ünün sözleri ve uygulamalarında konumuza açıklık getirilmemiş –
veya bu tesbitin bizim tarafımızdan yapılamamış - olmasındandır. Çünkü
Medine ve çevresinde yoğun bir Yahûdİ nüfus olmasına rağmen O’nun
ehli erkeklerle
evlendirilmeleri
döneminde müslüman kadınların Kitap
şeklinde bir gelişme yaşanmamıştır.
Genel görünüm böyle olmakla
birlikte İslâm
öncesi
dönemde
yapılmış evliliklerin İslâmî dönemde eşlerden birinin müslüman
olmasıyla oluşan problemli durumlar vardı. -En doğrusunu Allah bilir.Bu gibi durumlarda problem yukarıda açıklanmaya çalışılan Mümtehine
sûrresinin 1O. âyetine göre çözümleniyordu. Daha açık bir anlatımla
müslüman olan kadının eşi iddet dönemi içinde
müslüman
olursa
evlilik sürdürülüyordu.
Kocanın müslüman olmaması halinde
ise evlilik sona erdiriliyordu.

Sahâbiler döneminde müslümanların yanı sıra bizzat sahâbilerin gayr-ı
müslim kadınlarla evlilikleri yaşanmakta olan olağan bir durum olmakla
birlikte aksi de sabit olmamıştı. Sabit olmak bir tarafa, teşebbüs dahi
yapılmamış, yapılamamıştı. Hristiyan aileler arasında kadınların müslüman
olmasıyla oluşan durumlar da çözülmesi gereken bir problem olarak
algılanıyordu. İddet* süresi içinde kocanın müslüman olmaması durumunda
kadının velîsi konumunda olan yetkili yönetici eşleri hukûken ve fiilen
ayırıyordu.Hilafet başkanlığı döneminde Hz.Ömer’in bu tür uygulamaları
pek çoktur.Örneğin O, karısı müslüman olan Ubade b. Numan Et-Tağlebiye,
müslüman olmasını ya da karısını kendisinden ayıracağını bildirmiş,
müslüman olmaması üzerine ayırmıştı.5
Kur’ân ve Sünnet’in açıklık getirmediği hemen hemen bütün konularda
görüşler
serd
eden
İslâm
bilginleri,
Kur’ân-i
Kerîm’in
farklı

yönlendirmeleri ve de Allah’ın Resûlü ve sahâbilerinin anlayışları ve
uygulamalarını yeter açıklıkta görmüş olacaklar ki müslüman kadınların
gayr-ı müslimlerle evliliklerini haram olarak nitelemişler, farklı olarak
nitelendirilebilecek görüşler ileri sürmemişlerdir.Bizim inancımız ve
hükmümüz de budur.
İslâmî bilgi ve bilinç yoksulluğu içindeki İslâm dünyası, bilimsel ve
teknolojik geriliğin de etkisiyle ilahıyatclarıyla birlikte bir rûhsal
yaşamaktadır.Görevimiz
bu
zillet
psikolojisinden
kurtulmak
çöküntü
ve erkek çocuklarımızı
olmalıdır. Bir başka deyişle nefislerimizi
materyalist, darwinist, fröytcü ve de ne idüğü belirsüz olan kadınlardan,
kızlarımızı da gayr-ı müslimleri dahil tüm İslâm dışı erkeklerden korumak
olmalıdır.
Kur’ân orijinli bir hayat düstûru olan Zarûret prensibinin bütün
haramları halalleştirebileceği gibi müslaman
kadınların gayr-ı müslim
erkeklerle evliliklerini de meşrûlaştırabileceği, yöntem olarak ileri
sürülebilir.6 Ancak biz, şu
evliliği
meşrûlaştırabilir
görüşlerine katılamıyoruz.

veya bu
hayatî

sebeble dış ülkelerde yaşamanın
bir
Zarûret
oluşturabileceği

Yüce Rabbimizden
kadınlarımızla alakalı olarak yaptığımız bu üç
bölümlük çalışmayı rızasına erme vesîlesi kılmasını diliyor, sözü de O’na
yakarışla bitiriyoruz:
“(Allah’ım!) Sen kudret ve egemenlikte kusursuz ve eksiksizsin! Senin
bize bildirdiğin dışında bir bilgimiz yoktur. Doğrusu her şeyi bilen ve
gerçek hikmet sahibi olan yalnızca Sensin.”7

Kadın Erkek Tokalaşması Haram mıdır?

İslâm Dini’nin ana kaynakları Kurân-ı Kerîm’dir ve de O’nun açıklaması
ve uygulaması niteliğindeki Muhammedî Sünnet’tir.
Bir sözü, davranışı ve işi haramlıkla vasıflandırabilmek için haram
hükmünün doğrudan bu iki kaynağa veya bu iki kaynaktan birine dayanması
gerekir.
Yüce
Rabbimiz
buyurmaktadır:
“Zinaya
yoldur.”

Kur’ânımızın

yaklaşmayın.

Çünkü

İsra
o,

sûresinin

apaçık

bir

32.

âyetinde

çirkinliktir

ve

şöyle

kötü

bir

Bu âyet zinayı yasaklamanın yanı sıra zinaya yaklaştırıcı eylemleri de
yasaklamaktadır.
Sevgili
Peygamberimizin
ilgili
sözlerinden
hareketle
zinaya
yaklaştırıcı eylemleri çıplaklık, aralarında mahremiyet bağı bulunmayan
kadınla erkeğin gözlerden ırak beraberliği, iradeli ve arzulu bakış ve
bedenî temas olarak özetleyebiliriz.
Bedenî temasın bir şekli de tokalaşmadır. İslâm literatüründe müsâfaha
olarak isimlendirilen tokalaşmanın yükümlülük yönünden Mubah, Sünnet ve
Haram türleri vardır.
Kur’ân-ı Kerîm’de
tokalaşma, mübâya’a
kipleriyle fakat çağrışımı yapılan soyut
manasında
değil, siyasî otoriteye
kullanılmaktadır.1

Bu
sebeple
fiilî sünnet merkezli olarak yapacağız.

masdarından
bağlılık

fiil ve
tokalaşma
anlamında

açıklamalarımızı

emir

sözlü

ve

a- Müslüman erkeklerin ve kadınların karşılaştıklarında erkek erkeğe ve
kadın kadına tokalaşmaları yükümlülük bakımından Sünnet’tir. Bir
diğer anlatımla Hz. Peygamberin uygulamasını izlemektir. Bu konuda
İslâm bilginlerinin görüş birliği vardır. Çünkü Peygamberimiz bizzat
kendileri tokalaşmışlar, tokalaşmaya yönlendirici buyruklarında da
şöyle buyurmuşlardır:
“Allah, karşılaştıklarında müsafaha eden (tokalaşan) iki müslümanı
bibirlerinden ayrılmadan mutlaka bağışlar.”2
Şanlı Peygamberimiz tokalaşmanın bağışlatıcılığı yanı sıra taraflar
arasında oluşan kin gibi yıkıcı duyguları eriteceğine de işaret
etmişlerdir.

b- Mahremiyet (evlenme yasaklığı) ve nikâh bağı ile ilişkili bulunan
tokalaşma da meşrû ve Sünnet nitelikli
kadın erkek arasında
uygulamadır.
c- Aralarında mahremiyet ve nikâh bağı bulunmayan genç erkeklerle yaşlı
kadınlar ve genç kadınlarla yaşlı erkekler arasında tokalaşma ise
ahlâkî sakıncalardan beri olacağı için mubahdır - caizdir; yapılması
sakıncasız işlemdir. Aynı şekilde aktif cinsel duyguları sönmüş
yaşlılar arasındaki tokalaşmalar da mubahtır. Mubahlığından ötürüdür
ki bu tür uygulamalar Hz. Ebû Bekir ve Abdullah b. Zübeyr gibi
sahâbilerin hayatında da görülmektedir.3
d-

1-

Birbirleriyle
evlenebilir
konumda
olan, bir
diğer anlatımla
mahremiyet ve
nikâh bağı bulunmayan
kadınla erkek
aralarında
arasındaki tokalaşma ise amacına göre farklı hükümleri içermektedir.

Anılan kadınlarla erkekler arasındaki cinsel arzulu tokalaşmaAllah
bilir,
Kur’ân
yanısıra
Nebevî
Sünnetle
de
doğrusunu
irtibatlandırılabilir - haramdır. Çünkü Peygamberimiz, cinsel arzulu
tokalaşmaları, cinsel organ zinasına yaklaştırıcı elin zinası olarak
niteler. Bu tür nitelemenin yasağı da kapsayacağı açıktır.- Salât ve
Selâm üzerine olsun- O, ilgili hadislerinde söyle buyurur:
“Şüphesiz Allah, Âdem oğlunu zinaya eğilimli olarak yaratmıştır. Hiç
bu
eğilim
onu
kuşatacaktır.
Gözlerin
zinası
bakış,
şüphesiz
kulakların zinası dinlemek, dilin zinası sözdür. Eller zina eder,
ellerin zinası yapışıp tutmaktır. Ayaklar da zina eder, onların
zinası yürümektir. Ağız da zina eder, onun zinası da öpmektir. Nefis
umar ve ister, cinsel organ ise zina arzusunu gerçekleştirir veya
sonuçsuz bırakır.”4
Elin zinası olarak vasıflandırılan tutuşun tokalaşmanın İslâm
bilginlerinin anlayışları çizgisinde tarafımızdan cinsel amaçlı ve
tokalaşma olarak değerlendirilmesi, ilgili
nitelikli tutuş hadislerde örneğin bakmanın ve dinlemenin cinsel nitelikli olan ve
olmayan şeklinde ayrılmasından açıkça anlaşılmaktadır.
Zira gözün zinası olarak açıkladığı bakışın Peygamberimiz tarafından
bütün bakışları değil, iradeli ve amaçlı bakışları içerdiğinin
duyurulması bunun kanıtıdır.5 Kur’ân-ı Kerîm’de mümin erkeklere ve
kadınlara verilen gözlerin bakışlarının bir kısmından korunulması ile
ilgili ilâhî emirler de aynı ayırımı yapmaktadır.6

Kulakların zinasının dinlemek olduğunu duyuran güzellikler örneği
Peygamberimizin düğünler ve bayramlar gibi özel günlerde huzûrunda
edilen
şarkıların
tarihî
olayları
anıcı
ezgilerin
icra
dinlenilmesine onay vermesi de dinlemeyi helâl ve haram kısımlarına
ayırdığını göstermektedir.7 Kaldı ki Peygamberimizin elin zinasının
tutmak olduğunu bildiren hadislerinde kullandığı el-Betş kelimesi de
tabii
tutuşu
değil
yapışıcı,
arzulu,
kavrayıcı
tutuşu
ifade
etmektedir.8

“Mahremiyet ve evlilik bağı olmaksızın bir kadının eli içine dokunan
kişinin Kıyamet Günü’nde eline ateşten kor konulur.” anlamındaki
kendisiyle istidlâl edilemez “ğarib” hadisin, “terhib; korkutma” için
kullanımı kabul edilse bile yapılan açıklamalar ışığında ancak cinsel
amaçlı tutuşla ilgili uyarı olarak değerlendirilebileceği açıktır.*
Burada değinilmesi
Fehşa
yasakladığı
gerçeğidir.
2-

a)

gereken bir
(çirkinlik)

husus da elin zinasının Kur’ânın
kapsamında
değerlendirilebileceği

Aralarında mahremiyet ve nikah bağı bulunmayan erkekle
haz
amacı
gütmeyen
tokalaşmaları
ise
iki
cinsel
değerlendirilmektedir.

kadının
şekilde

İslâm bilginlerinin
bir bölümü,
cinsel
haz gayesi
gütmeyen
tokalaşmaların cinsel telezzüz amaçlı tokalaşmalar gibi haram olduğu
görüşündedirler.

Onlar bu görüşlerinde Sevgili Peygamberimizin Kur’ânî emir gereği
erkeklerle tokalaştığı gibi kadınlarla
kadınlarla biatlaşırken
olarak biatlaştığını açıklayan hadisden delil
tokalaşmayıp sözlü
getirmektedirler.
Şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammet’le biatlaşan Ümeyme bint-i Rukeyke
isimli kadın şöyle anlatıyor:

Bir kadın topluluğu ile birlilikte biatlaşmak üzere Hz. Peygambere
geldim... Elinizi uzatınız da size biat edelim, dedik. Şöyle
buyurdular:
- Ben kadınlarla tek tek tokalaşarak biatlaşmıyorum. Yüz kadına
söylediğim söz bir kadına söylediğim; bir kadına söylediğim söz de
yüz kadına söylediğim söz gibidir.”9
Yukarıda sunulan ve kendisiyle istidlal edilen hadis yanı sıra saygı
değer eşleri Hz. Âişe annemizin, O’nun biatlaşma sırasında hiçbir
kadınla tokalaşmadığını açıklayan sözleri de haramlılık delili olarak
algılanamaz.... Zira emredici veya yasaklayıcı bağımsız buyrukları
ile pekiştirmedikçe Peygamberimizin uygulamaları bağlayıcı hükümler
yalnızca
geçici
tercihlerini
yansıtır.
Nitekim
oluşturmaz,
bizzat
yapmadıkları
bazı
işlerin
yapılmasını
Peygamberimizin
onayladıkları bilinmektedir. Örneğin O, “Benim eğlence ile eğlencenin
benimle ne ilişkisi olabilir.”10 buyurdukları halde düğünlerde ve
bayram günlerinde huzûrunda şarkılar söylenilmesini onaylamıştır.
Kendisine ikram edilen keleri yememiş, ama yenilmesini tasvip
buyurmuştur.11
Kaldı ki kadınlarla biatlaşması için Peygamberimize verilen Kur’ânî
emir mubâya’a mastarından emir kipidir ki Kurânın işaret ettiği üzere
biatlaşmayı değil
tokalaşma
şeklindeki
biatlaşmayı
sözlü
Peygamberimiz Ebû Sufyan’ın karısı
çağrıştırmaktadır. Üstelik
Hint’le tokalaşarak biatlaşmıştır. Kendisine vekil kıldığı Ömer b.
Hattab da (onun huzurunda) kadınlardan tokalaşma yoluyla biat

almıştır. Böyle olmakla beraber Peygamberimiz, kadınlarla sözlü
biatlaşma dahil bez üzerinden müsafaha ve bir kap suya birlikte el
sokma şeklinde farklı uygulamalarda bulunmuş, tokalaşmanın tek yöntem
yöntemlerin
çeşitlendirilebileceğini
belirtmiştir.
olmadığını,
o
erkeklerle
tek
tek
biatlaştığı
gibi
topluca
da
Üstelik
biatlaşmıştır. Biatlaşma Peygamberimizden sonra daha da çeşitlenerek
sözlüden yazılıya doğru gelişim göstermiştir.12
b) İslam bilginlerinin bir bölümü de aralarında mahremiyet ve evlilik
bağı bulunmayan karşı cinsler arasındaki cinsel haz amacı gütmeyen
tokalaşmaların temelde helâl olduğu görüşündedirler. Bir önceki
maddede özetlenen açıklamalar ışığında bizim katıldığımız görüş de
budur.
Cinsel haz amacı gütmese de asırlardır İslâm dünyasında sürdürülen ve
kutsal kültürümüzün alâmet-i fârikası olmuş kadın erkek tokalaşmasını
uygulama onun haramlığına değil, bu konuda sedd-i zerâi’
dışlayan
yönteminin uygulanması gereğine inanılmasından kaynaklanmış olsa
gerektir ki bu anlayış doğrudur.
Bilinmesi gerektiği gibi temelde mubah -

helâl olduğu halde harama

sebebiyet verebilecek işlerden kaçınılması Kur’ânî usuldür.13 Bu
usûle İslâm Hukuku’nda vesîlelerin önlenmesi anlamına Sedd-i Zerâi’
denilmektedir.

Cinsel amaç gütmese de tokalaşma her an cinsel nitelikli fitneye
düşürebileceği için Sedd-i Zerâi’in işletilmesi gerekir. Zira harama
yaklaştırıcı davranışlar ve işlerden kaçınılması ve şüphelilerden
sakınılması Peygamberimizin de öğüdüdür.14
İslâm’ın, müslümanların yalnızca kültürel, ekonomik ve siyasal
iktidarları dönemlerinde değil temel hak ve özgürlüklerinin çiğnenip
kısıtlanacağı dönemlerde ve de müslümanlarla İslâm dışı toplulukların
iç içe yaşayacağı toplumlarda da yaşanacağı düşünülürse Kur’ân’a ve
Peygamberimize aidiyeti ve anlamı üzerinde ittifak edilmiş Kur’ân
bağlantılı Sünnet deliline dayanmadıkça her hangi bir sözü, davranışı
ve işi haramlıkla vasıflandırmak İslâm’a bağlılık adına İslâm’la
çatışmaktır.
Üzülerek ifade etmek isteriz ki bu gibi helâli haramlaştırma veya
farklı görüşleri bilmeksizin ve önemsemeksizin herhangi bir ictihadı
İslâm’la özleştirmek gibi hatalar çokça yapılmaktadır. Oysaki Kur’ân
bu nevi hataları ağır bir dille haram kılmaktadır.15
Sonuç olarak deriz ki tokalaşma Sünnettir. Aralarında mahremiyet ve
nikâh bağı bulunmayan kadınla erkeğin cinsel haz amaçlı tokalaşması
haramdır. - Doğrusunu Allah bilir- abdesti de bozabilir. Çünkü
onların her biri, birbirlerine ulaşamayacak kadar yüce, dokunamayacak
kadar kutsaldır. Ancak cinsel amaçlı da olsa tokalaşma müfessir
sahâbi İbn-i Abbas’a göre, büyük günahlar ve açık çirkinliklerden
kaçınıldıkça bağışlanacak “Lemem” benzeri küçük günahlardandır.16
Kur’ân ve Sünnet’in bu anlayışı doğruladığı da bir gerçektir.17

Cinsel

amaç

gütmeyen

tokalaşma

ise

temelde

helâldir,

abdesti

de

bozmaz.18 Fakat harama yol açabileceği için mücbir bir sebep olmadıkça

sakınılmalıdır. Özellikle kadınlarımız ileri derecede kaçınıcı bir
duyarlılık
göstermelidir.
Ancak
nefislerine
güven
duyan
veya
yaşadıkları seküler toplumda, takdir haklarını kullanarak içinde
bulundukları durumu, tokalaşmayı gerektirici; koruyucu veya manevi
yarar sağlayıcı bir neden olarak değerlendiren mümin kadınlar ve
erkekler ise İslâm adına asla yerilmemelidir.

Hiç şüphesiz huzûrunda sorgulanarak niyetlerimize
göre yargılanacağımız otorite yalnızca Allah’tır.

ve

amellerimize

Ramazan Ayı ve Görevlerimiz

İnşallah kısa bir süre sonra Ramazan ayına girmiş olacağız. Bu mübarek
ayın hakkımızda büyük hayırlara vesile olmasını Yüce Mevlâmızdan niyaz
ederek mesajımıza başlıyorum.
Ramazan ayı Hayat kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in yücelttiği bir aydır.
Çünkü Kur’ân Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Oruç gibi ana bir
ibadetimiz de Kur’ân’la bu aya tahsis buyrulmuştur.
Biricik Hayat Önderimiz Hz. Muhammed (sav)’de Ramazan ayının yüceliği
ile ilgili pek çok açıklamalarda bulunmuştur.
Ashab-ı Kiram’dan Hz. Selman’ın açıklamasına göre Şaban ayının son günü
peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır!

- Ey insanlar! Büyük ve bereketli bir ay gölgesini üzerinize saldı. Bu
ayda bin aydan daha hayırlı olan bir gece; (Kadir gecesi) vardır.
Allah bu ayın orucunu farz kıldı. Gecelerini ibâdetle (değerlendirmeyi
de) öğütledi. Allah’ın sevgisine ermek için kim bu ayda bir hayır yaparsa
Ramazan’ın dışında yetmiş hayır yapan kişi gibi sevab kazanır. Kim de bu
ayda bir farz yaparsa bu ayın dışında yetmiş farz yapan kişi gibi sevab
alır.
Bu ay sabır ayıdır. Sabrın mükâfatı ise Cennet’dir. Bu ay yardımlaşma
ayıdır. Mü’minlerin rızıklarının artırılacağı aydır.
Kim bu
ayda bir
oruçluya iftar
verirse
bu onun
günahlarının
bağışlanmasına ve nefsinin Cehennem’den kurtulmasına sebeb olur. Ayrıca
oruçlunun sevabından bir kısmı eksiltilmeksizin ona oruçlunun mükâfatı
gibi mükâfat verilir.
(Allah’ın Resûlü’nün öğütlerinin bu bölümünde sahabiler) sordular:
- İyi ama ya Resûlellah! Her birimiz oruçluyu iftar ettirecek yiyeceği
bulamamaktadır.
- Allah bu sevabı oruçluyu bir hurma ile,
karıştırılmış süt ile iftar ettirene de verir.
Bu ay, evveli rahmet,
kurtuluş olan bir aydır.

ortası

bağışlanma

bir

ve

yudum

sonu

da

su

ile

veya

Cehennem’den

Her kim yönetimi altındakinin işini azaltırsa Allah onu bağışlar ve onu
Cehennemden kurtarır.
Bu ayda dört ameli çok çok yapınız. (Bunlardan) ikisi ile Rabbinizi
razı edersiniz. İkisini yapmaya ise daima muhtaçsınız.

Rabbinizi hoşnut edeceğiniz iki amel Allah’tan başka hiç bir ilâh
olmadığına şehâdet (etmeniz) ve O’ndan affınızı dilemenizdir. Yapmaya
muhtaç olduğunuz iki amel ise Allah’dan Cenneti istemeniz ve Cehennem
ateşinden O’na sığınmanızdır.
Her kim oruçluya su içirirse Allah ona benim havzımdan su içirir ve O
Cennet’e girinceye kadar bir daha susamaz.1
Sevgili Peygamberimizin Ramazan ayının kudsiyeti ve içerdiği hayırlarla
ilgili yaptığı açıklamalar gayet açık ve seçiktir.

Bu nebevî açıklamaların
çalışmak görevimizdir.

doğrultusunda

Ramazan

ayını

değerlendirmeye

Oruçlarımızı
tutmalı,
birliğimizi
pekiştirecek
ve
sevaplarımızı
artıracak teravih namazlarını cemaatle kılmaya çalışmalıyız.

Özellikle oruçlulara yemek yedirmek Cehennem’den
girmeye
de
sebeb
olacağından
ana-baba
Cennet’e
yakınlarımıza da olsa iftar vermeliyiz.

kurtuluşa vesile,
ve
kardeş
gibi

Zekâtlarımız ve diğer ibadetlerimiz, asgari yetmiş kat fazla sevap
sağlayacağından Ramazan ayında maddî manevî yardımlarımızı artırmalıyız.

Yönetimimiz altındaki insanların Oruç ibadetine saygı
hafifletmeli,
imkân
ölçüsünde
iftarlarını
işlerini
yapmalarına yardımcı olmalıyız.

göstermeli,
aileleriyle

Böylece
Kur’ânın
uygulamalıyız.

terbiyesini

“Lâilahe illellah’ zikrini çokça yapmalıyız. Rabbimizden bağışlanmamızı
dileyerek, Cennet’ini istemeli, Cehennem azabından da O’na sığınmalıyız.

İsra sûresinin
bulundurmalıyız:

indirildiği

9-10.

ayda

âyetleriyle

nefsimize

açıklanan

Kur’ân

gerçeği

de

göz

önünde

“Gerçekten de bu Kur’ân, (insanları) en doğru yola ulaştırmakta, iyi
işler yapan inananlara, (âhirette) kendileri için çok büyük bir karşılık
âhirete
inanmayanlara
ise
çok
acı
veren
bir
azab
olacağını,
hazırlayacağımızı haber vermektedir.”

Haccı Nasıl Anlamalıyız?

İslam, bütün varlıkların yaratıcısı ve tüm güzelliklerin kaynağı olan
Allah’ın insanlar için koyduğu ve Peygamberleri aracılığıyla gönderdiği
ilâhi düzendir.
Hac, nihai şekli Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği Kur’ân’la belirlenen
İslâm’ın özetidir ve bu özetin, ömrün hulâsası olan Hac günlerinde
yaşanmasıdır.

Hac, İslâm’ın özetidir. En güzel kıvamda yaratılan insanın kader
göre
şekillenen
yaratılış
macerası
bilinmeden
İslâm
senaryosuna
anlaşılamayacağı gibi onun özetiolan Hac da kavranılamaz. İnsanın
yaratılış macerasını Kur’ân’a göre şöylece hulâsa edebiliriz: Yüce Allah
ibâdetle yükümlü Halîfe varlık olarak ilk insan Âdemi yaratacağını
meleklerine bildirir. Onlar da yeryüzünü ifsat ederek başta temel haklar
ve özgürlükler olmak üzere ilahi buyrukları çiğneyecek ve kan dökecek,
özetle Füsûk yapacak bir canlı mı yaratacağını sorarlar ve “Biz Seni hamd
ile tesbîh ve takdîs ediyoruz.” derler.1
Allah insanı yaratır. Füsûk yapacak olmakla nitelendirdikleri ilk insan
Âdem’e saygı secdesine varmalarını Meleklerine emreder.
Melekler arasında yaşayan İblîs, Cidal yaparak bir diğer anlatımla
toprak menşeli yaratık olan Âdem’den üstün olduğu gerekçesiyle ihtiram
(saygı) secdesine varmaz. Varmadığı için de yerilir, taşlanmaya mahkûm
edilerek ilâhi huzurdan kovulur.* Talebi üzerine Allah tarafından İblîs’e
Kıyamet Günü’ne kadar yaşama ve iddia ettiği gibi Âdemoğullarının saygı
secdesine layık halis ve de şükredici kullar olamayacaklarını kanıtlama
ruhsatı verilir.2

Allah Âdemi ve eşi Havva’yı Cennet’e koyar. Onlara diledikleri gibi
yiyip içmeleri, fakat İblîs’i düşman tanımaları ve gösterilen ağaca
yaklaşmamaları, Kur’ânî anlatımla
Refes yapmamaları (cinsel ilişkiye girmemeleri)* emredilir.3
İblîs ilk icraatını yaparak Âdem’i etkiler, ona ilâhi yasağı unutturur
ve onlara yasaklanan ağaçtan yedirir; Refes yaptırır. Böylece kendisi ile
birlikte Âdem’le Havva’nın bulundukları Cennet’ten çıkarılmasına sebep
olur. Birbirlerine düşman olarak (yeryüzüne) indirilirler.

Kur’ân’ın işaretlerine göre Âdemle Havva, Mekke’de Arafat’ta hayata
başlarken** İblîs de Mina’da mekân tutar ve nesillenir.*** (Âdem’le Havva
yaptıkları Refes’ten ötürü) tövbe ederler.

Allah tarafından onlara ve onların şahsında Âdemoğullarına Peygamberler
aracılığıyla İslâm Hidayeti geldiğinde, ona inanıp uyacaklara korku ve
hüzün duymayacakları ve Cennet’le mükâfatlandırılacakları va’di yapılır.
tanımayıp
buyruklarını
yalanlayacakların
da
Yaradan’ın egemenliğini
Cehennem’lik olacakları bildirilir.4 Böylece İslâm Dîni, ilk insan
topluluğuna Peygamber kılınan Hz. Âdem aracılığıyla insan hayatına girer.
Yukarıda
özetlediğimiz
Kur’ânî
açıklamalar
doğrultusunda
ifadelendirilirse insana İslâm’la yüklenen ana görevler şunlardır:
a- Allah’ın hidayeti olan İslâm’ı kabul etmek.
b- Yeryüzünü ifsat ile başta
dökerek Füsûk yapmamak.
c-

haklar ve özgürlükleri çiğneyerek ve kan

İblîs gibi Yaratan’ın buyruklarına
kaldırarak Cidal’de bulunmamak.

eleştirel

bir

mantıkla

baş

d- Yasaklanan Refes türü ilâhi buyruklara aykırı davranarak Cennet’ten
çıkarılmaya neden olacak şekilde Şeytani telkinlere uymamak. Uyulması
halinde tövbe etmek.
e-

Kader programı gereği insanlara şer aşılama ile
İblîs’i ve ona bağlı Cin şeytanlarını düşman bilmek.

görevlendirilen

f- Yukarıda özetlenenler yanı sıra Allah’a hamd ile O’nu tesbîh ve
takdîs ederek yaratılış sebebimiz olan İbâdet görevimizi yapmak.
Bütün bu vazifeleri yaparak
Cennet’lerini kazanmaktır.
Hac bu ana İslâmî
İslâm’ın özetidir.

görevlerin

da

Allah’ın

yaşanmasıdır.

rızasını

Bunun

ve

O’nun

içindir

ebedî

ki

Hac,

Allah’ın, kendisini birleyen
kulları için İslâm’ın özeti olarak
yüklediği Hac, ihrama girmekle başlar. Hac’la kişi erkek olarak Âdem ve
İhram yasakları ile ona yaratılış,
kadın olarak Havva rolüne çıkarılır.
Cennet’ten çıkarılış ve İblîs’le birlikte sürülüş macerası yaşatılır.
Bunun için o, insanlık hayatı ve yükümlülüğünün başladığı Mekke-MinaArafat çizgisine yöneltilir. Ve ona Cennet’e dönüş için yaratılış amacı
olan ibâdetin ancak İslâm’la gerçekleştirilebileceği gerçeği öğretilir.
Hac ihramlanma ile başlar ve ihram yasaklarına uyularak sürdürülür.

Kur’ân’ın koyduğu ve Hz. Peygamberin örneklendirdiği ihram yasakları
Refes, Füsûk ve Cidaldir.5
Refes, kişinin eşi ile sevişmesi ve cinsel
yasak kişinin yalnızca kendisine yöneliktir.

ilişkiye

girmesidir.

Bu

Füsûk genelde Allaha isyandır. Ona itaat etmemektir. Özelde ise temel
hak ve özgürlükleri çiğnemek ve cana kıymaktır. Bu yasak genelde diğer
insanlara ve doğaya dönüktür.

Cidal ise İblîs’te örneklendiği üzere Allah’ın emirleri ve yasaklarını
eleştirmek; uygulanmalarına gerek olmadığı mantığını işletmektir. Cidalin
Kurândaki aslî anlamı budur. Bu yasak da Allah’a karşıdır. *

a- Kişi ihrama girerek Allah’ın gönderdiği İslam hidayetini kabul ve bu
kabulü sembolize eden Telbiye ile Hac’ca başlamış olur.
b-

Füsûk’tan sakınarak Meleklerin zannettiği gibi yeryüzünde haklar ve
özgürlükleri çiğnemeyeceğini, bir diğer anlatımla bozgunculuk yapıp
dökmeyeceğini,
üstelik
küçücük bir
canlıyı
öldürmeyeceği,
kan
bitkiciği koparmayacağı ve üzerinden bir kıl bile yolmayacağını
kanıtlar.

c- O, Cidal’den kaçınarak İblis gibi maddeci bir mantıkla Yaratanın
buyruklarını eleştirmeyeceğini fiili olarak açıklar.
d-

İhramlılığı süresince eşle sevişmek ve ilişkiye girmek olan
Refes’ten uzak kalarak da Âdem’le Havva’nın ilâhi yasağı unutarak
düştüğü Cennet’ten çıkarılmasına neden olan eşle cinsel ilişki
hatasına düşmeyeceğini ispatlar.
Böylece yukarıda açıklanan dört ana İslâmî görevi yapmış olur.

İhram yasaklarına riayetle kişi haccın ilk ana görevini yapmak üzere
insanlık hayatının başladığı Arafat’a gider. Evrensel nitelikli bir
insanlık kongresi olarak dirilişi ve Kıyamet ictimaını da çağrıştıran
Arafat Vakfesi’nde hazır bulunur. Peygamberimizin müjdesine göre
Meleklerin bozgunculuk yapıp kan dökecekleri şeklindeki yanılgılarını
kanıtladığı için de Arafat’ta Allah’ın Meleklerine karşı iftihar
ettiği kullar arasına girer.6

e- Âdem veya Havva rolündeki kişi Arafat’tan sonra Baş şeytan İblîs’in
gelir. Hz. Âdemin
yerleşim ve yönetim merkezi edindiği Mina’ya
emrine aykırılığı sebebiyle
şahsında insana yönelik saygı secdesi
Allah’ın recme (taşlanmaya) mahkûm ettiği İblîsi Allah’ı zikrederek
Hac görevi olarak taşlar.7 Onu, küçümsediği toprak kökenli Âdemoğlu
olarak çakıl taşı türü topraktan bir madde ile taşlar. İblîs’in
yönetiminde insanlara şer aşılamak için görevlendirilmiş olan küçük
ve büyük Şeytan sembollerine de taş yağdırır.
Taşlaması ile Cin şeytanlarının ve şeytanlaşmış insanların, ilkeler
ve kurumların düşman edinilmesi ve izlerinden gidilmemesi ile ilgili
rûhunun
derinliklerine
sindirerek
uygulamış
olur.8
ilahi emri
Yaratan’a karşı Cidal’den kaçınma şuuruyla donanır.
Böylece kişi İblîs’i ve ona bağlı şeytanları taşlayıp düşman bilmekle
de bir diğer ana İslâmî görevi yapmış olur.

Kişi, Hac öncesi döneminin günahlarından arındıracağı inancıyla
saçlarını keser-kısaltır. Erdirildiği hac yapma nimetinden ötürü
kurban keser.9
f-

Taşıdığı öze Meleklerin saygı secdesine vardırıldığı en güzel
varlık
olarak yüceliğini
koruyabilmenin
ve
kıvamda yaratılmış
Cennet’e dönüş yapabilmenin ancak Allah’ın buyruklarına itaatle
sağlanabileceği inancıyla Allah’ın varlığı, birliği ve rızasını
temsil eden Kâbe’yi tavafa yönelir.

Allah’ı hamd ile O’nu tesbîh ve Takdîs ederek ibadet görevini yapmak
için Tavaf’a başlarken yapacağı tekbirli selamlama ile görevli
meleklere özel kulluk görüntüsü verir ve kulluk sözleşmesi imzalar.
bilinciyle yaşayacağının
uygulamasını
Tavafıyla hayatını ibâdet
yapar. Çokluğu yansıtan dönüşleriyle Allah’a kulluğunu bir ömür boyu
sürdüreceği bilincini pekiştirir. Kulluğunu sürdürebilmesi için
göstermesi gereken sabrın eğitimini almak üzere siyahî bir cariye ve
de sabır âbidesi olan Hacer’in manevi izinde Sa’ye koyulur.
Ve…… Kulluk şuuru içinde yaşayacağı andını pekiştirmek için Veda
tavafını yapar. Allah’a hamd ile O’nu tesbîh ve takdîs etme ana
İslâmî görevini de yapmış olarak Mekke’den ayrılır.

Yukarıda değinildiği üzere İslâm’ın özeti olan Hac’la Onun yüklediği
ana görevler örtüştüğünden İslâm’ın bütününün sağladığı günahlardan
arınıp Cennet’e girmeyi Hac da sağlar. Bu gerçek Sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed tarafından müjdelenmiştir.

İslâm ve Mûsikî

İnsanı yaratan Allah’tır. Bütün Peygamberlerin veya Hz. Muhammed’in
tebliğ ettiği din anlamına İslâm Dini’ni insanlar için iman ve hayat
düzeni kılan da Allah’tır.
Bu sebeple insanlığın genel eğilimleriyle İslâm’ın evrensel prensipleri
arasında tam bir örtüşme vardır. Örneğin ilim, sanat, ekonomi, cinsellik
ve mûsikî gibi insanlığın ilgi alanlarıyla İslâm arasında mükemmel bir
ahenk mevcuttur.
İslâm, insanlığın yaşam alanlarını kuşatır ve düzenler. Yaratılış
çizgisinden sapmaları önler ve gelişimi engelleyici yasaklar koyar. İnsan
ve enstrüman sesine dayalı musikî de böyledir. O da düzenleyici ölçülerle
ve yozlaştırılmasını engelleyici kurallarla çevrilerek özgürlükler alanı
içine alınmıştır.
a- İnsana ve ırzına yönelik atılımlar bir tarafa bütün varlıklarda asıl
olan yapabilirlik ve kullanabilirlikdir. Bu sebeple Kurân-ı Kerimde
musikî ile irtibatlandırılabilir onaylayıcı âyetler bulabiliyorsak da
doğrudan yasaklayıcı hiç bir âyet göremiyoruz.*

Yasaklayıcı ilgi kurulmaya çalışılan Mekkî Lukman Sûresinin 6. âyeti
ve içerdiği lehv** sözcüğü mûsikiyi değil, İslâm Dini’nden saptırmayı
ve onun çağlar üstü düstûrlarını basite indirgeyip alaya almayı
amaçlayan söz, felsefî görüş, var sayım ve fikrî akımları içine alır.
değil
orijinali,
sunulacak
tercümesi
bile
bu
gerçeği
Âyetin
kanıtlayıcıdır:
“İnsanlardan öyleleri vardır ki, hiçbir ilmî bilgiye dayanmaksızın
insanları Allah’ın yolundan saptırmak ve bu yolu belirleyen ilâhi
buyrukları alaya almak için Lehvül-hadîsi: (boş sözler-felsefî
cambazlıklar-teoriler...) benimserler. Böylelerini alçaltıcı bir azab
beklemektedir.”
Alaka kurulmaya çalışılan Kasas sûresinin 55. âytinde* geçen “Leğiv”
kelimesi ise mûsikiyi değil, mûsikinin bazı türleri de dahil faydasız
her türlü söz, davranış, iş, yasa, kurum ve benzeri olguları kapsar.
Kaldı ki manevi gelişimi yavaşlatıcı olmakla beraber leğiv haram
ÇünküAllah,
yeminlerimizdeki
leğivleri
bile
değildir.
sorgulamayacağını bildirmektedir.**
b- Mûsikiyi, mûsikî olduğu için yasaklayan bir âyet belirleyemediğimiz
gibi Hz. Peygambere âidiyeti Usûl-ü Hadis ilminin kurallarına göre
kanıtlanmış Nebevî bir Sünnet de tesbit edemiyoruz.1 Bu sebeple bazı

İslâm bilginleri tarafından ileri sürülen fakat delil niteliği
taşımayan temelsiz rivayetlere dayanılarak verilmiş bulunan genel
vasıflı yasaklayıcı hükümlerin evrensel dinimizle bağlantısı ve de
müminleri bağlayıcılığı yoktur.2

Soyut mûsikî ile ilgili doğrudan bir Kur’ân ve Sünnet buyruğu
olmamakla birlikte hiç şüphesiz kendisine katılan ârizî unsurlar
nitelenmesini
sebebiyle mûsikinin bazı türlerinin haram olarak
gerektirecek Kur’ân ve Sünnet kaynaklı İslâmî ölçüler vardır. Gerçeği
ifade etmek gerekirse mûsikinin bu ârizi unsurlardan bağımsız olarak
değerlendirilemeyeceği de bir hakikattir. Değinilen ölçüler ışığında
haram
olarak
vasfedilebilecek nevilerini
şöylece
mûsikinin
özetleyebiliriz.

Haram mûsikî türleri
1-

Güftesinde İslâm ilâhiyatına aykırılık bulunan mûsiki eserlerinin
icrası ve onaylanarak dinlenilmesi haramdır, yasaktır. Aslında bu tür
nesir ve manzum eserlerin tasvip edilerek okunması ve dinlenilmesi de
haramdır.

Kur’ân-ı Kerîm’in, İslâmın iman sistemini örgüleyen ilgili âyetleri
bu yasağın delilleri olarak görülebilirse de, Peygamberimiz yasaklığa
tam bir açıklık getirmektedir.
Kadın sahâbi Rubeyyi’ bint-i Muavviz anlatıyor:

Kendisinin düğününün yapıldığı gün Sevgili Peygamberimiz, yanına
gelerek oturur. Bu sırada genç kızlar def çalmakta ve şarkılar
Kızlardan
biri
şarkının
güftesine,
“Aramızda
söylemektedirler.
yarınları bilen Peygamber vardır.” sözlerini katınca Hz. Peygamber
müdahale eder ve şöyle buyurur:
- Bu gibi sözleri söyleme. Önceki sözlerinin
Yarın ne olacağını yalnızca Allah bilir.3
Bilindiği gibi Kur’ânımızın açıklamalarına
anlamına Ğayb’ı da yalnızca Allah bilir.

benzerlerini

söyle.

geleceğin

bilgisi

göre

Mûsikinin
bu
haram
türünü,
“Kendisi
sorgulayacak
fakat
olan”
Rabbimizi
sorgulamaya
ve
yönlendirmeye
sorgulanamayacak
kalkışan şu şarkının sözleriyle örneklendirebiliriz:
Gülmeyecek bu yüzü neden verdin bana ya Rab
Ya birazcık neşe ver ya beni baştan yarat
Ayırdı zalim felek
Derde bağladı beni
2-

İçki ve zina gibi
haram fiillere yönlendiren veya cinsellik
öğelerini sağ duyunun çirkinlik olarak niteleyebileceği şekilde
oluşturduğu mûsiki
eserleri de
kullanangüftelerin omurgasını
haramdır. Haram fiillere yönlendirmede, dinin ve aklın red ettiği
çirkinliklere (Münker-Fehşa) onay verme de haram kılınan işlerdir.

Çünkü Kur’ân zinaya yaklaştırıcı işleri ve cinsellik içi ve dışı
çirkinlileri Fâhişe/Fehşa başlığı altında yasaklamaktadır:
“(Ey Peygamber!) De ki: Doğrusu, Rabbim yalnızca, Fevahişi; açık veya
gizli utanç verici çirkinlikleri ve (bildirilen) her çeşit günah
işleri... yasaklamıştır.”4
Nebevî Sünnet de içki, faiz ve rüşvet fiillerinde örneklendirildiği
üzere haramlara aracılık edici eylemleri yasaklamaktadır.5
Harama
yönlendirici
misallendirebiliriz:

güfteleri

de

şu

şarkının

sözleriyle

Patlat bir şarkı, koy bir kadeh / İçiyoruz yine bu gece
Her şeyi boş ver, çal bu gece / İçiyoruz yine bu gece
3-

Beraberinde alköllü içkiler alınan veya kadın erkek karmaşıklığı
içinde bedensel temasları içeren oyunlar oynanan mûsiki de haramdır.
Çünkü burada haramlığı açık olan işlere mûsiki yoluyla onay, katılım
ve de yardımlaşma vardır. Günahlarda yardımlaşma ise Kur’ânımızda
şöylece yasaklanmaktadır:
“Ey İman Edenler! ... Günahlığı ve tecavüz niteliği apaçık olan
işlerde yardımlaşmayın. Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan
korunun. Hiç şüphesiz Allah’ın cezası çetindir.”
Kaldı ki
mûsikiyi

Aziz Peygamberimiz, örnek olarak sunacağımız
içeren
içkili
eğlencelerin
haramlılığını

açıklamışlardır.6

hadislerinde
da
şöylece

“Ümmetimden bir kısım insanların yanı başlarında çalgılar çalınır,
sergileyen) kadın
oyuncular şarkılar-türküler
(cinselliklerini
haramlılığını
yansıtan
asıl
adlarından
başka,
söylerken
halâlleştirici isimler vererek alkollü içkileri içecekler. Ne var ki
Allah da onları aşağılaştıracak, iç duygularını hayvanlaştıracaktır.”
4-

Cinsel duyguları kamçılayan giysiler içinde ve rakslar eşliğinde
kadın icracılar tarafından sunulan mûsiki de hiç şüphesiz haramdır.
Çünkü İslâm, Kurân diliyle kadın sesinin cinsel mesajlar verecek
şekilde cezbedici kılınmasını, Peygamber eşlerinin şahsında bütün
müslüman kadınlara yasaklamaktadır. Ahzab suresinin 32. âyetinde
şöyle buyurulmaktadır:
“....Eğer Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunmak
istiyorsanız cinsel mesajlar verircesine edalı konuşmayın ki kalbinde
cinsel nitelikli hastalıklar bulunan kişi size karşı bir arzuya
kapılmasın. (Her zaman ve her yerde) ciddi ve mantıklı konuşun.”
Erotik giysilerin haramlığı bir tarafa, cinsellik öğeleri ağır basan
mûsikinin, “dilin zinasının söz, kulakların zinasının dinlemek”
olduğunu açıklayan Peygamberî hadisin yasak kapsamına gireceği de
şüphesizdir.7
- En doğrusunu Allah bilir.- Yukarıda dört madde halinde sunulan
çerçevede icra olunan ve dinlenen mûsikinin yasaklığı, beyan edilmeye
çalışıldığı üzere Kur’ân ve Sünnet’le delillendirilebilir mûsiki

türleridir. Peygamberimizin “Mûsikî kalpte nifak doğurur.” şeklindeki
hadîsleriyle işaret buyurdukları üzere bu tür haram Mûsikilerin
kalblerde imanî ve ahlâkî zaaflar doğuracağı da şüphesizdir.8
Yasaklı türlere ilaveler yapılabilirse
ilaveleriyapanları ve onları izleyenleri
haramlaştırmaktan Allah’a sığınırız.

de bu İslâm’ı değil
bağlar. Biz helâlleri

bu

Helâl mûsikî türleri
Açıklanan yasak türleri dışındaki mûsiki helâldir; icra edilebilir ve
dinlenilebilir.
Mûsikinin helâl türlerinin düğün ve bayram günlerinde, karşılama ve
ağır işleri yapmaya yüreklendirmede, uzun
uğurlama merasimlerinde,
icra edilmesi ise aşağıda açıklanacağı
yolculukları neşeyle aşmada...
üzere Peygamberimizin sünnetini izlemektir ve mubah işler niyetlerimize
göre ibâdetleştirilebileceği için de sevaplanabileceğimiz ameldir.
Düğünler

Şanlı
Peygamberimiz
düğünlerde
mûsikiye
yer
verilmesini
teşvik
buyurmuştur. Eşi Hz. Âişe annemize, Medinelilerin sevdiği gerekçesiyle,
himayesi altında evlendirdiği kızın düğününe def çalıp bir
şeyler

mırıldanacak kızlar göndermesini öğütlemiştir.9
O’nun, sahâbilerinin
eğlenceye
yer
verilen
düğünlerine
bizzat
katıldığını
yukarıda
*
- Salât ve Selâm üzerine olsun - o, bu konuda
örneklendirmiştik.
uygulanacak ilkeyi şöylece belirlemiştir:
- Evlilikle zina arasını ayırıcı fark, (düğünlerde) def vurup ezgiler
söylemektir.10
Bu terbiyeyi alan bazı sahâbiler de düğün eğlencelerine katılmışlardır.
Âmir b. Sa’d anlatıyor:

Hz. Peygamberin sahâbileri Kureze b. Kâ’b ve Ebû Mesud el-Ensari’yi bir
düğünde mûsiki dinlerken görünce, ‘Sizler, Bedir harbine de katılmış
sahâbilerin önünde mûsiki icra ediliyor öyle mi?’ dedim. Onlardan biri
bana şöyle deyiverdi:
- Bize düğünlerde eğlence izni verildi. Artık istersen bizimle beraber
dinle. Dilersen çekip gidiver.11

Bayramlar
Sevgili Peygamberimiz, bayramlarda da mûsikili eğlenceye onay vermiş,
üstelik huzurlarında icrasını da tasvip buyurmuşlardır. Hz. Âişe annemiz
şöyle anlatıyor:

Bir bayram günüydü. Yanımda bulunan iki genç kız def çalıyor, Buas günü
ile alakalı ezgiler söylüyorlardı. Hz. Peygamber geldi, yatağa ilişti ve
yüzünü çevirdi. Bir süre sonra babam Ebû Bekir geldi. Peygamberin
huzurunda - Şeytânî enstrümanlı mûsiki ha! diyerek beni azarladı.

Sevgililer
uyardı:

sevgilisi

Peygamberimiz,

Ebû

Bekir’e

dönerek

onu

şöylece

- Ya Eba Bekir! Kızları kendi haline bırak. Her toplumun bir bayramı
vardır. Bu da bizim bayramımızdır.12
Karşılama törenleri

Tabii veya düzenlemeli karşılama ve uğurlama kutlamalarının mûsikiyle
yapılması da Nebevî Sünnet’in olurunu almıştır.

Biricik hayat önderimiz Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiklerinde
defler vurularak, şarkılar söylenerek karşılanmışlardır. Bu şekilde
karşılanışlarını engellemeye çalışan Hz. Ebû Bekir’e Peygamberimiz söyle
buyurmuştur:
- Onları tabii hallerine
olduğunu öğrensinler.13

bırak!

Yahûdiler

de

dinimizde

genişlik

Bir askerî sefer dönüşünde siyahî bir kadın gelerek, ‘Ey Allah’ın
Peygamberi! Sağ ve sihhatli bir şekilde dönmeniz halinde huzurlarınızda
def çalmayı adamıştım.’ deyince güzeller güzeli Peygamberimiz derin bir
rûh inceliği içinde ona da şöyle deyivermiştir:
-

Eğer böyle adamışsan adağını yerine getir.14

Ve diğerleri

Hz. Peygamberin, Mescid-i Nebi’nin inşası sırasında çalışılırken bizzat
kendisinin ve de sahâbilerinin içten duygularla söyledikleri ezgileri ve
yine onun yolculuk sırasında develerin seyrini coşkulandırıcı şarkıları
tasvip buyurduklarını gösterir örnekleri de helâl tür mûsikiyi tasvip ve
teşvik eden Sahih Sünnet örnekleri olarak değerlendirebiliriz.15

Peygambere itâat Allah’a itâat olduğundan Hz. Peygamberi izleme
amacıyla açıklanan zamanlar ve mekânlarda icra olunacak meşrû mûsiki, hiç
şüphesiz ibâdettir. Ama her zaman için de yapılabilir ameldir.
Sunacağımız hadis bu hakikati pekiştirmektedir:

Def çalar, şarkı söylerlerken karşılaştığı
görünce şarkılarını şöylece renklendirirler:

kızlar,

Hz.

Peygamberi

Biz Neccar Oğullarının kızlarıyız.
Ne güzel komşudur Muhammed.
Dinlediklerinden
der:

ötürü

mutluluk

duyan

Peygamberimiz

de

onlara

şöyle

- Allah biliyor ki ben de sizleri çok seviyorum.16
Mûsiki ortak eğilimdir

Mûsiki insanlığın ortak eğilimi ve ihtiyacıdır. Onun dinlendirici,
neşelendirici, atılımları kamçılayıcı ve hatta bazı hastalık türlerini
tedavi edici özellikleri zahirdir. Irkları, renkleri, dilleri, dinleri ve

yaşadıkları coğrafi bölgeleri farklı da olsa mûsikinin, Peygamberlerin
yaşadığı topluluklar dahil bütün insan topluluklarında yeşerip geliştiği
bir vakıadır. Mûsikiye karşı çıkmak insan fıtratıyla çatışmak; fıtrat
düzeni olan İslâm’la çelişmektir.
İletişim ve de ulaşım imkânlarının geliştiği ve mûsiki eğitimi ve
ticaretinin
yerel
ve
uluslar
arası
düzeyde
devleşerek
cinsellik
sömürüsünün aracısı ve de merkezi haline dönüştüğü zamanımızda mûsiki
ilgi alanımız dışında tutulamaz.*

Müslüman aydınların mûsiki ile ilgilenmeleri ve ortaklaşa yapacakları
çalışmalarla
bir
çerçeve
belirlemelerinin
zarûret
olduğu
ilmî
inancındayız. Tarihimizde olduğu gibi mûsiki ile alakalanılmalı, helâl
türlerine onay verilir düzenleyici atılımlar yapılırken haram nevilerine
karşı da savaş açılmalıdır.

Aksi taktirde kültür dünyamızın karşıtları vasıtasıyla değil, İslâmî
olarak nitelenen radyolarımız ve televizyonlarımız aracılığıyla ve kendi
çocuklarımızın eliyle yozlaştırılmamız ve âhiret hayatımıza zarar verecek
şekilde haram türden mûsikilere mahkûmiyetimiz kaçınılmaz olacaktır.
Öneminden ötürü bir daha vurgulamak isteriz ki, mûsiki dahil insan
ile
ilgili
alanlarda
helâlleri
haramlaştırmak
yaratılış
hayatı
haramlara kapı açmaktır; yıkıma uğratacak
düzenimizle çatışmaktır;
aşırılıklara düşmektir.
Peygamberimiz bizleri bakınız nasıl uyarmaktadır:

“(Helâl olan işleri kendinize haramlaştırarak)
dinî yaşantınızda
aşırılığa gitmeyin. Sizden önceki bazı toplulukları dinde aşırılık yıkma
uğratmıştır.”
“İslâm kolaylık dinidir. Onu zorlaştırmak isteyenler ona yenik düşer.
Aşırılıktan korununuz ve doğru yolu izleyiniz. Geleceğiniz için de ümitli
ve sevinçli olunuz. Güzel ameller yapabilmek için günün başlangıcından,
sonundan ve bir mikdar da geceden faydalanınız.
...Böylece dengeli olununuz ki amacınıza ulaşasınız.”17
İncelememizi, Yüce Rabbimizden bizleri Cennetliklere verilecek mûsiki
ziyafetleriyle nimetlendirmesini isteyerek bir hadîsle bitiriyorum.18
“(Ey mü’minler! Haram nitelikli)
rûhanîleri dinleme izni verilmez.

mûsikî

dinleyen

kişiye,

Sahabiler tarafından soruldu:
- Rûhanîler kimlerdir Ya Resûlella!
- Cennet’liklere mûsikî ziyafeti çekecek okuyuculardır.”

Cennet’te

Sünnet, Hayatı Kur’ân’a Göre Yaşamaktır

Her bir peygamber gibi Hz. Muhammed (s.a.v) de Allah’ın buyruğu gereği
kendisine itaat olunması için gönderilmiştir. Bu sebeple O’nun, Kur’ân’ı
açıklayıcı nitelikli emirleri, yasakları ve onaylarına göre yaşamakla
mükellefiz.1
O’nun
Sünneti’ni
izlemek
olarak
yükümlülüğümüze aykırılık kaos sebebi ve
söyle buyrulur:

ifadelendirebileceğimiz
bu
azab nedenidir. Kur’ân’ımızda

“...Peygamberin
buyruğuna
karşı
gelenler
doğrudan
sapmak
saptırmaktan veya can yakıcı bir azaba uğramaktan korksunlar.”2

ve

Rabbimizin emri gereği Peygamberimizin Sünnetini izleyebilmek için
Sünnet’i, işaret olunduğu üzere Kur’ân tarafından yönlendirildiğimiz
inançlar bütünü
ve
hayat tarzı
olarak
anlamamız
örneklendirilmiş
gerekmektedir. Böyle algılanmadığı takdirde Sünnetin dönemimizde olduğu
gibi sakal bırakmak, selamlaşmak, hediyeleşmek, Şevval ayında oruç tutmak
ve kurban kesmek türü belirli görevlere inhisar ettirileceği açıktır.
Önemine binaen sevgili eşi Hz. Âişe (r.anhüm) annemizin anlatımı ile
özetlersek Peygamberimizin sünneti, Kur’ân’ın uygulamasından ibarettir.3
Nitekim Peygamberimiz, sunacağımız hadîslerinden de öğrenileceği üzere
dîn olarak yaşanması gereken buyrukları, Kur’ân aracılığıyla Allah’ın
koyduğunu bildirmiştir:

“Şüphesiz Allah (sizler için) sınırlar koydu, onları aşmayın. Görevler
yükledi, onları yapın. Yasaklar koydu, onları da çiğnemeyin. Unuttuğu
için değil ama size rahmet olması için pek çok alanı da özgürlüğünüze
açtı, onları da sınırlamayın.”4

Kur’an kişisel hayat yanı sıra ahlakî, siyasî ve ekonomik yönleriyle
toplumsal hayatı ve O’nun organizasyonunu da içerdiğine göre Sünnet’i
anlamamız gerektiği şekliyle enginliği içinde kavramalıyız. Bunun için
Kur’ân’ın genişçe bir fihristine veya bir hadîs kaynağının ana bölüm
başlıklarına bakmamız yeterlidir.

Mesela Kur’ân’dan sonra birinci kaynak olarak kullandığımız Buhari’nin
namazdan
oruca,
nikahtan
boşanmaya,
ticari
işlemlerden
Sahihi,
şirketleşmeye, yargıdan yönetim ilkelerine, yemek-içmekten giyime ve
görgü kurallarından ceza yasalarına kadar 97 kitabı ihtiva etmektedir ki
Sünnet’in hayatı bütünüyle kucaklayıcılığını göstermektedir. Buradan
hareketle Sünnet’i şöylece de tanımlayabiliriz.

“Sünnet, Hz. Peygamber’in inanç, ibâdet, tebliğ, eğitim, ahlâk, hukuk,
ve
ekonomi
gibi
alanlarda
kişisel
ve
toplumsal
hayatı
siyaset
yönlendirici Kur’ân merkezli buyrukları ve onaylarıdır.”
Bu tarif ışığında şöylece örneklendirmeler yapabiliriz:

Sünnet, Allah’a inanılmasını, emirleri ve yasaklarına uyularak yalnızca
O’na ibâdet edilmesini emreder. O’nun yasalarıyla çatışan kişilere,
meşruiyet
tanınarak O’na
ortak
koşulmasını
ilkelere ve kurumlara
yasaklar.
Sünnet, insanların örneğin can, mal, dîn ve ifade özgürlüğü gibi haklar
ve hürriyetlerini korumalarını, bu uğurda gerekirse ölüme atılarak şehîd
olmalarını ister. En büyük cihadın zâlim yönetimlere karşı hakkı
haykırmak ve savaşmak, olduğunu bildirir.

Sünnet, toplumsal hayatın, adalet, liyakatlileri görevlendirme
danışma-seçim kurallarına göre yapılandırılmasını öngörür.

ve

Sünnet, bütün sözlerin, davranışların, işlerin ve de kılık kıyafetlerin
güzelleştirilmesini, güzellik ölçüleri olarak da Kur’ânî buyrukların,
ilmî verilerin ve insanlığın ortak kabulleri olan (maruf) değerlerin
kullanılmasını öğütler.

Sünnet, Kur’ân ve akıl çizgisinde dış görüntülerin mükemmelleştirilmesi
gereğini, Allah’ın rızası hedeflenerek de rûh dünyamızın geliştirilmesi
lüzumunu vurgular.

Sünnet, adalet, kazanmak ve cinsel tatmin gibi meşrû amaçların zâlim
şiddet, faiz, içki-kumar-fuhuş işletmeciliği, emeği sömürü, zina ve
eşcinsellik gibi gayr-ı meşrû araçlarla değil yalnızca helâl yollarla
gerçekleştirilmesini yasalaştırır.
Sünnet, iradeleriyle atılım yaparak bedenî, ilmî, malî ve estetik güç
ve
bu
güçleriyle
barışa
ve yarar
sağlayıcı
işlere
kazananların
yönelenlerin Allah katında daha hayırlı ve sevgili olduklarını duyurur.
Sünnet, Kur’ânî doğruların ve ilmî gerçeklerin belirlediği alanlar
dışında yabancı topluluklara benzer olmaktan ve onları kültürel, siyasî
ve
hukukî
sahalarda
müminler
üzerine
egemen
kılmaktan
şiddetle
kaçınılmasını ilkeleştirir.

Sünnet, bütün nimetlerin Allah’ın ikramı olduğunu bildirir. Büyüklük
duygularına kapılmaksızın sade ve mütevazı yaşanmasını, vermeyenlere
vererek, gelmeyenlere giderek ve hata edenleri bağışlayarak erdemli bir
hayat sürülmesini tavsiye eder.
Sünnet, dünya hayatını âhiret amacıyla yaşamaya yöneltir, güzel ameller
ve dualarla Cennet’e ermeyi ve Cehennem’den korunmayı gayeleştirir.
Yukarıda
hadîs
kaynaklarından
devşirerek
Allah’ın
Elçisi
Hz.
Muhammed’in Sünnet’i olarak vasfettiğimiz amelleri, Kur’ân’dan hareketle
Kur’ân’ın emirleri-öğütleri ve yasakları olarak da niteleyebiliriz. Çünkü
Kur’ân’ın
açıklaması
ve
uygulamasıdır.
Bunun
içindir
ki,
Sünnet
Peygamber’e itaat Allah’a itaat olmuştur:

“Kim Peygamber Muhammed’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Yüz
çevirenlere gelince; Biz seni onlara bekçilik yapman için göndermedik.”5
Sünnet’in Kur’ân’ın açıklaması ve uygulaması olduğu gerçeğine Kur’an-ı
Kerim’de sıkça vurgu yapılmaktadır. Misal olarak sunacağımız ayetlerde
şöyle buyurulmaktadır.
“... Biz sana bu Kitabı, insanlara kendilerine indirilegelen mesajı
iyice açıklaman için gönderdik. Böylece belki düşünürler.”6
“Onların arasında Allah’ın indirdiklerine göre hükmet ve onların
arzularına uyma ve onlardan sakın ki Allah’ın sana indirdiğinin bir
kısmından seni uzaklaştırmasınlar...”7
Sünnet’i
Kur’ân
çizgisinde
hayatı
İslamlaştırma
programı
olarak
göremeyenlerin onu değinildiği gibi kılık kıyafet ölçülerine ve nafile
ibâdetler dizisine indirgemeleri kaçınılmazdır. Bu tür bir anlayış ise
Hz. Peygamber’i hayattan dışlamaktır.
Kültürel ve siyasî arenada entelektüel olarak görülenleri dahil sevgili
Peygamberimize bağlılık arzeder görünen müminlerin çok önemli bir bölümü
cehaletleri sebebiyle bu dışlama cinayetini işleyebilmektedir. Çünkü dînî
eğitim ve öğretim kurumlarımız, cami içi kültürümüz, tarîkatlerimiz ve
gelenekselleşen Sünnet anlayışımız bu dışlayıcı ortamı beslemekte ve bizi
hayatımızın büyük bölümünde Şanlı Peygamberimizin önderliğinden yoksun
bırakmaktadır.

Sünnet’in, Kur’ân’ın açıklaması ve uygulaması olarak algılanamaması Hz.
Peygamber adına sözler uydurulmasına ve Sünnet’e Kur’ân’la çelişen
yüklenmesine
de
sebeb
olmuştur
ki,
bu
durum
pek
çok
anlamlar
problemimizin kaynağını oluşturmaktadır. Oysaki Sevgili Peygamberimizin
kendisine aidiyeti ve anlamı üzerinde ittifak edilmiş hiç bir sözü, işi
ve tasvibi yoktur ki Kur’ân’la örtüşmesin.
Cümlemize Kur’ân-Sünnet
çizgisinde
Mesajımızı bir âyetle bitiririm:

mutlu

bir

hayat

diler,

Cuma

“Allah ve Peygamberi bir konuda hüküm verdikten sonra artık mümin bir
erkek ve kadının kendileriyle ilgili konularda tercih serbestisi yoktur.
(Bu hakkı kendinde görerek) Allah’a ve Peygamberine isyan eden kimse,
apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.”8

Ali Rıza Demircan
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1- Süleymâniye Minberinden İslam Nizamı
2- İslâmî Kimliğimizi Korumak

3- Allah’ın Resûlü’nden Hayat Dersleri
4- İslâm’a Göre Cinsel Hayat
5- Cuma Mesajları
6- Hac ve Umre Yüceliğe Çağrıdır
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