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Ali Rıza Demircan
Süleymaniye Minberinden

İslâm Nizâmı
3

İthaf
Hutbelerimi, İslâm Nizâmı’nı yaşamak ve
yaşatmak aşkını ruhunda duyan biricik istikbal ümidimiz aziz gençliğimize ithaf ediyorum.
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Takriz*

Allahü zülcelâle sonsuz hamd ü sena ve ihtiram; Resûl-i ekmeline ve nezih, şerefli Âline sayısız salat ü selâmdan sonra; İrfan evlâdından Süleymaniye Camii Şerifi’nin genç ve güzide hatibi Hafız, Hacı Ali Rıza Demircan’ın neşredeceği müjdesini aldığım Hutbe kitabı münasebetiyle şu birkaç takdir ve
tebrik ifademin kendisine iblâğını muvafık buldum.
Fâzıl ve cevherli oğlum,
İlmî ve ruhî neş’elerin üzerinde benim de birkaç damla nurumun bulunması sürurumu ve muvaffakiyetin bakımından iftiharımı mucib olmuştur.
Hutbelerinin bir kısmını bizzat dinlemiştim.
Süleymânî saltanatın Sinânî ihtişamını taşıyan mübarek “Süleymaniye”
Camii şerifinin minberinde, çocuk görünüşüne bakıp kıymet hükmü vermekte acele edenler, tonlu sesinin irfan çağlayanı halinde dökülüşüne şahid olunca muhakkak aldanmışlar ve zahire bakarak not vermenin vicdanî acısını mutlak sezmişlerdir.
Hâlin şehâdetine bakanlar -ileriye doğru tecrübe ve tekâmüllerin de sağlayacağı feyz ü bereketleri göz önüne alarak- büyük ve mutlu bir istikbal yolcusu olduğunu kabulde tereddüt etmezler.
Camii şerifi dolduran cemaatin -daha ziyade- nenelerden teşekkül etmesi de
ümit ufuklarımıza dinî bir şuur bayramının ebedî fecrini çizmektedir.
Cum’a ki: Mü’minlerin bayramıdır; o gün, imanın en renkli bahar manzaralarını; saadet dalganışlarını göstermektedir. Bu tefvik Allah’ın izniyle, hatibin elinde ve dilindedir.
* Birinci cildin neşri vesîlesiyle yazıldı.
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Minber, Fahri cihan -Sallâllahü aleyhi vesellem- Efendimiz hazretlerinin
ilâhî hakikatları tebliğ makamı bulunmakla îrad olunacak hutbelerin, Muhammedi ruhaniyet pırıltılarıyla donatılması; kudsî bir üslûbun süzülüşleriyle
gönül derinliklerine akıtılması gerekir.
Hatibler, İslâm güneşinin ulvî manzumesini teşkil ettiğinden dinî naslar,
onların nûranî mahrekleri bulunmalıdır.
Diyanet ve faziletin Kabe ve Ravza-i saadet sıcaklığını ruhlara öylesine
sindirmelidirler ki: Cum’a saatinin sona ermesinden duyulacak ayrılık acısını,
gelecek cum’anın vuslat heyecanları içinde eritebilmelidirler.
Ancak, o zaman hatiblik vazifesi ifa edilmiş; memleket ruhanî, vicdani, irfanı, insanî huzura kavuşmakla cennet ülkesine benzemiş olur.
Hutbe kitaplarının neşrolunmasında en ince ve gizli hikmet: Fıtrî ve ilmî
yoksulluk içinde kıvranan vazifelilere yardımcı olmak, minber ve hutbelerin
zarurî bulunan çeşnilerini korumaktır.
14

Müslümanların hâl ve istikballerini gösteren hakikat ve meserret aynası
cum’alarımızı, Yüce Allah’ımız, siyah noktalardan; karanlık lekelerden muhafaza buyursun! duasıyla sözlerime son verirken Hutbe kitabının feyizli olmasını ve daha birçok hayırlı eserler neşretmeni diler; tebrik ve sevgilerimi sunarım.
1 Ağustos 1971
Duacınız
Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı
İstanbul Müftüsü (Merhum)

Birinci Baskının Önsözü

Allah’a hamd, Yüce Peygamberimize salât ve selâm ederim.
İslâm Dîni, itikadî, içtimaî, iktisadî, hukukî ve ahlâkî kanunlarıyla, beşer hayatını bütün cepheleriyle kuşatan, insanlığı mesud edecek son hak nizamdır.
Rabbimizin bu yüce dînini aşkla yaşayabilmek ve içtimaî hayatın, yaşanan
bir fazilet nizamı haline getirebilmek için, O’nu aslî güzelliği içerisinde görmek ve cihanşümul bir nizam olarak tanımak lâzımdır.
İşte bu hutbeler manzumesi, İslâm Dini’ni gerçek manâsıyla tanımak ve
tanıtmak için yapılan samimî bir çalışmanın mahsulüdür.
Kitapta yer alan ve istisnasız olarak Süleymaniye Camii Minberi’nden takdim olunan hutbeler, ekseriyetini münevverlerin teşkil ettiği Süleymaniye Camii Cemaati’nin seviyesi esas alınarak hazırlanmıştır. Bu itibarla, bazı hutbelerimizin ilmî ve fikrî yapısı, halk seviyesine nazaran yüksekçedir. Mevzulara
çok yönlü bakıldığı için de, hacim bakımından emsaline nazaran biraz uzuncadır.
Hutbelerimizden yalnız İmam ve Hatip’lerimizin değil, vaaz ve konferans
vereceklerin, münevver okuyucu kitlesinin de faydalanmasını arzu ettiğimiz
için seviyeyi düşürmedik ve hacmi küçültmedik. Cemaatin durumuna göre
lüzumlu görülecek sadeleştirme ve kısaltmaları, hutbeleri takdim edecek vazifelilerin takdir ve tasarrufuna bıraktık.
Arzu edildiği takdirde, işlenen mevzu üzerinde daha geniş bir araştırma
yapılmasını sağlamak için de hutbelerimizde geçen bütün âyetlerin, hadislerin, fıkhı kaidelerin ve tarihî vak’aların kaynaklarını gösterdik. Buna rağmen
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hiçbir iddiası olmayan ve hüneri ancak samimiyeti olan hutbelerimizde, eksikler görülecektir. Bunların iyi niyetimize bağışlanmasını istirham ederim.
Kitabımıza takriz yazmak lütfunda bulunan, kendisinden ilim ve irfan tefeyyüz ettiğim pek muhterem faziletli hocam Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı’ya,
teşekkürü vazife bilirim.
Hutbelerimin, mü’min kardeşlerime faydalı olmasını yüce Allah’ımdan niyaz ederim.
Ali Rıza Demircan
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Son Baskı İçin...

Bütün kitaplarımın basılması arzusunu izhar eden Beyan Yayınları sahibi
Ali Kemal Temizer Beyefendi kardeşimin teklifi üzerine Süleymaniye Minberinden İslâm Nizâmı isimli eserimi gözden geçirdim.
Aradan yıllar geçmesine ve seviyemizin gelişmiş olmasına rağmen hutbelerime güncelleştirme ve sadeleştirme dışında ilave yapma ihtiyacını duymadım. Çünkü gereğince çalışılarak ve kaynaklar taranarak hazırlandıklarını
gördüm. Allah’a hamd ettim.
Yaşadığımız dönemde ülkemizi yöneten insanların bir bölümünün üniversite yıllarında dinledikleri ve seminer çalışmalarına temel aldıkları bu hutbeleri aktüaliteden hareketle hazırlamış idiysem de aktüaliteye yer vermemiştim. Bu sebeple hutbeler bu gün yazılmış gibidir. Bu gün yazılmış gibi gazete
ve mecmualarda yayınlanmakta, okunmakta ve alıntılar yapılmaktadır.
Yüce Rabbimden hutbelerime uzun ömürler vererek Sadakay-ı Cariye kılmasını niyaz ederim.
Tarihe not düşürmek ve Süleymaniye Minberinden İslâm Nizâmı’nın önemine/etkisine vurgu yapmak için şu bilgileri vermekte fayda görüyorum.
1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı’nın 31 Ocak 1981 tarih ve 1130/
395-81 istihbarat sayılı yazısı sebebiyle İslâm Nizâmı’nın 3 cildiyle ilgili olarak
Beyoğlu Sorgu Hakimliği’nde dava görülmüştür.
Laikliğe aykırı olarak yayın yoluyla propaganda yapıldığı iddiasıyla açılan davada 26.04.1981 tarihli, Sahir Erman-Erol Cihan tarafından hazırla-
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nan bilirkişi raporuna müsteniden Hakim Nihal Kural (14555) tarafından
24.06.1981 tarihinde talebe uygun olarak men-i muhakeme kararı verilmiştir.
(Esas 1981/120, Karar 1981/158, Sayı 1981/1166)
Davamız Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd ü senadır.
Ali Rıza Demircan
05 Mayıs 2008
29 Rebiül-Âhir 1429
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Takdim

Bizleri konuşma, dinleme ve yazma kabiliyetinde yaratan Allah’a hamdederim.
Sözlerin hayırlılarını konuşmayı, dinlemeyi ve yazmayı öğreten ve öğütleyen Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salât ve selâm ederim.
Okuyucularıma hutbelerimle ve hutbecilikle ilgili bazı görüşlerimi sunmak isterim.
a) S.M. İslâm Nizâmı, ihtiva ettiği 169 hutbe ve 150’ye yakın mevzuu ile
her bir aydın mümin tarafından bilinmesi gereken mevzuları içine almaktadır.
Her bir hutbe basit ölçüler içinde de olsa bir araştırma-inceleme mahsulüdür.
Başta üniversite gençliği olmak üzere, öğretim üyesi, işçi, sanayici ve tüccar gibi muhtelif kültür seviyeleri olan müminler muhatap kabul olunarak yazıldığı için S.M. İslâm Nizâmı İslâm’ı aslî güzelliği içersinde tanımak isteyen
her bir mümin için yardımcı bir kitaptır.
Bu sebeple yalnız İmam-Hatipler için zaruri bir kitap değildir. Nitekim bu
özelliği bilindiği içindir ki birinci ve ikinci cildin bu güne kadarki okuyucuları muhtelif olmuştur.
b) S.M. İslâm Nizâmı’nda halen sürdürülen geleneğin gerektirdiği şekilde
mesajı olmayan, öğreticilik vasfı bulunmayan ve yönlendirmeyen basmakalıp
bir hutbe yoktur.
Hutbelerimizde kâfirleri ve münafıkları tedirgin etmemeyi değil, Allah’ın
Şerîatı’nı bildiğimiz ölçüde bildirmeyi gaye edindiğimiz ve açıklamak istediğimiz konuyla ilgili doyurucu bilgiler sunmak istediğimiz için hutbelerimizin
çoğunluğu muhteva itibariyle ant-i İslâm kişi ve sistemlerle çatışıcı vasıftadır
ve emsaline nazaran uzuncadır.
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Bu da olması gerekendir.
Hutbelerimizin özellikle uzunluğunu eleştirenler “Kişinin namazının
uzun, hutbesinin kısa olması fıkhındandır.” anlamındaki hadîsi ileri sürmektedirler.
Bu hadis doğrudur. Ancak bu hadis Kur’ân’ın nazil olduğu, İslâm’ın bilfiil
yaşandığı ve Hz. Peygamberin her bir sözü işi ve davranışının Hakka çağrı ve
Batıldan sakındırma olduğu bir toplumda varit olmuştur.
Maarif, radyo-televizyon ve basın gibi dev kuruluşlarda batılıların alabildiğine propaganda edildiği, gayr-ı İslam’ı ilke ve kurumların hukuken egemen olduğu ve İslâm Dini’nin sürekli bir şekilde ancak Cuma hutbelerinde öğretilebildiği bir toplumda birinci ve ikinci hutbelerle birlikte en uzunu
15-20 dakikayı geçmeyen hutbelerin hadîsin getirdiği ölçüyü zedeleyeceği kanaatinde değilim.
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Kaldı ki bu hadîsteki uzunluk-kısalık ifadesi izafîdir. Hutbelerin on dakikayı aşmaması hükmünü muhtevi değildir.
Bu hadîsi hatırlatanların davası aslında anladıkları ölçüler içersinde olsun hadîsin gereğinin uygulanması değildir. Zira bunlar içinde namazı hutbesine nazaran uzun olan bir tek fert olmadığı gibi Cuma namazlarında Hz. Peygambere uyuş ile Cuma ve Münâfikûn sûrelerinin okunmasını tavsiye eden
de yoktur.
Bütün mesele lâik düzenin yasal haklarımızı çiğneyen bir zulüm çarkı
şeklinde döndürülmesine boyun eğmektir. Müminleri de eğdirmektir.
Vazifemiz Cuma konusunda işlenen zulme yasal yollarla karşı çıkmak, işçilerimizi, memurlarımızı, subay ve erlerimizi yasal haklarını almaya teşvik etmek iken yasa tanımazların gayr-ı hukukî uygulamalarına boyun eğerek Cuma hutbelerini kısırlaştırmaya çalışmanın meşru bir nedenini bulmak mümkün değildir.
c) Hutbelerimizin oldukça seviyeli olduğu ve bu sebeple mahalle veya
köy camileri cemâati tarafından anlatılamayacağı görüşüne hakikat payı olmakla beraber bütünüyle katılmak mümkün değildir.
Unutulmamalıdır ki cemâate İslâmî kültür bakımından bir seviye kazandırmakla da mükellefiz. Hutbelerimizin mesajım anlayan ve sunulması zaruretine inanan İmam-Hatiplerimizin basit değişikliklerle hutbelerimizi cemaatleri tarafından rahatlıkla anlaşılabilir duruma getirebileceklerine, inandığımı
burada belirtmek isterim.

d) Her bir hutbe plânlı ve bol miktarda âyet ve hadîsi ihtiva ettiği içindir
ki seviyeli bir va’z ve seminer için gerekli plânı ve malzemeyi vermektedir.
Ayrıca farklı kaynaklar gösterildiği için de konu üzerinde araştırma yapacaklara bir kolaylık sağlanmıştır.
S.M. İslâm Nizâmı, Konferans verecekler için de mühim bir yardımcıdır.
Birinci ciltte; birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci bölümler müstakil birer
konferans mevzuudur.
İkinci ciltteki “Hâkimiyet Allahındır” bölümünde yer alan hutbeler, Turizm ile ilgili hutbeler, “İslâm’da Kadın ve Taaddüd-i Zevcat” ile alâkalı hutbeler, ayrıca “Ebedî Hayat” bölümündeki hutbeler birer konferans mevzuudur.
Üçüncü ciltte ise “Allah Erlerinin Vasıfları” bölümü ile bu bölüm içindeki “Cihad” hutbeleri, “İslâm Güzellik Dinidir”, “Zina ve Zinaya Götürücü Haramlar”, “İslâm’da İş, İş Veren ve İşçi”, “Hakka Çağırma ve Batıldan Sakındırma” bölümleri de birer konferans konusudur.
Ayrıca “Buhranlarımızın Kaynağı İslâm’dan Sapmadır” bölümündeki ikinci, üçüncü, dördüncü hutbeler de genişletilerek birer konferans olarak sunulabilir.
e) Hutbeleri sunmada başarılı olmanın birinci şartı ihlâs olduğu gibi ikinci şartı da hutbeyi hatibin, kendisine mal etmesidir.
Bu sebeple özellikle hutbelerimizi okuyacak İmam-Hatipler seçtikleri konuyu en az üç kere okumalı, daktiloya çekmeli veya beyaz kâğıtlara geçmelidirler. Hutbe üzerinde gerekli gördükleri kısaltmayı, sadeleştirmeyi ve açıklamayı yapmaktan da kaçınmamalıdırlar.
Önsöz’ü burada bitirirken husûsiyle İmam-Hatiplerden ricam hutbelerim
hakkındaki düşüncelerini tam bir açıklıkla bana yazmalarıdır.
Samimi tenkitlerin hutbelerimizin gelecek baskılarını güzelleştireceğine
inanıyorum.
Yüce Rabbimden hatalarımı bağışlamasını diler, hutbelerimi de rızasına
muvafık ve müessir kılmasını niyaz ederim.
15 Şa’ban 1399
10 Temmuz 1979

Ali Rıza Demircan
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Kelime-i Şehâdet Bir İnkılâp Projesidir

Kelime-i Şehâdet, insan hayatını bütünüyle kuşatan ve yönlendiren İslâm
Dini’nin iman esaslarının özü ve özetidir.
Orijinal ifadesi “Eşhedü en Lâ ilâhe illelah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü” olan Kelime-i Şehadetin kısaca anlamı şöyledir:
“Ben Allah’dan başka hiçbir ilah olmadığına kesin olarak inanırım. Muhammed’in O’nun kulu ve peygamberi olduğun a da şüphesiz olarak inanırım.”
Kelime-i Şehâdet’i getirmek inanılacak iman esaslarını tespit etmektir. Yaşanılacak hayat programını ve izinden gidilecek hayat önderini belirlemektir.
Allah’ın rızasını ve Cenneti amaçlamaktır.
Kelime-i Şehâdet’i kalbiyle doğrulayan, diliyle açıklayan kişi mümindir.
Allah’ın bütün insanlar için seçip görevlendirdiği son peygamberi Hz.
Muhammed şöyle buyurur:
“Dili kalbini doğrulayarak (Kelime-i Şehâdet getiren, böylece) Allah’ın varlığına, birliğine, ortağı bulunmadığına ve Muhammed’in de O’nun kulu ve peygamberi olduğuna inanan kişi (mümindir ve o) Cennet’e girer.”1
Peygamberimizi bu hadislerinden anlıyoruz ki Kelime-i Şehâdet getiren
kişi bir anda kâfir iken Müslüman, Allah’ın azabı olan Cehennem’e müstehak
iken, rahmeti olan Cennet’ine girmeye hak kazanır.
Evet, “Eşhedü en lâilahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulüh” diyerek Kelime-i Şehâdet getiren kişi İslâm Dini’nin mensubu, İslâm
cemiyetinin bir ferdi, mü’minlerin kardeşidir. O artık Allah’ın rızasını haya1 Tefsîr-u İbn-i Kesîr, Nisa, 48.
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tın gayesi bilen bir inanışın bağlısıdır. Onun inançlarının, sosyal ekonomik,
hukukî ve ahlâkî ilkelerinin kaynağı İslâm’dır.
İnsan hayatında bir anda, bu derece büyük değişiklikler meydana getiren Kelime-i Şehâdet dediğimiz bu inkılâpçı (devrimci)cümlenin büyüklüğü
ve sırrı nedir acaba? Hiç şüphe yoktur ki, insanları bir anda İslâm’a bağlayan
bu cümledeki sır, kendisini meydana getiren kelimelerde değil, bu kelimelerin
canlı ve inkılâbcı mânalarındadır.
İşte gerçek mü’min; bu canlı mânaları ruhuna sindiren ve bu mânaların
sembolize ettiği İslâm Dinini, düşüncelerine, yaşayışına hâkim kılan insandır.
Çok iyi bilmeliyiz ki Kelime-i Şehâdet’in yalnızca lâfızlarını söyleyen
mü’min’e, İslâm’ın dünya hayatında sağlayacağı saadet, temin edeceği istikbal
yoktur.
Çünkü Şanlı Peygamberimiz:
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“İman arzularla, (sözlü ve görüntülü) süslenmelerle değil, kalplerde yerleşme
siyle, yaşayışın da onu doğrulamasıyla vücut bulur.”2 buyurmuşlardır.
Kelime-i Şehâdet, Allah’a ve Hz. Muhammed’e iman olmak üzere iki ana
bölümden oluşmaktadır.
a) Allah’a iman
Kelime-i Şehâdet getiren kişi İslâm Dini’nin bildirdiği şekilde Allah’a özetle şöylece iman etmiş olur.
Bu engin kâinatı, canlı ve cansız bütün varlıkları ve insanları yaratan ve
yaratmakta olan Allah’tır.
Allah birdir, kudreti sonsuzdur. Kâinat onun idaresindedir. Bütün varlıklar O’na muhtaçtır. O, dilediğini yapmaya gücü yetendir. O, her varlığın sebebi ve gayesidir. O, göklerde ve yerde, gizli ve açık her varlığı görür. Hiç bir varlık O’nun dengi değildir. Yaratıklar O’nun varlığını kavrayamazlar. Fakat her
varlık, O’nun mevcudiyetine, büyüklüğüne delildir. O, bütün yanılmalardan
beridir. Maziyi, hâli, istikbali bilen, ezeli ve ebedî olandır. İnsanları kendi zatına ibadet etmeleri için O yaratmıştır. Yarattıkları üzerinde hakimiyet hakkı
yalnızca O’nundur. Ölümden sonra insanları diriltecek, huzurunda muhakeme edecek; ceza ve mükâfat verecek ancak Allah’tır.
2 Camius-Sağîr (Leyse) bölümü, 2/134.

Kelime-i Şehâdet’le Allah’a böylece inanan mü’min Yüce Rabbimize yönelerek üstlendiği kulluğu şöylece dile getirmiş olur.
“Allahım! Beni yaratan ve yaşatan Sensin. Ben ancak senin kulunum. Yargılayacak, cezalandıracak ve mükâfatlandıracak olan ancak Sensin. Emirlerini ve yasaklarını bildiren Kur’ân’ına inanıyorum. Ben senin nimetlerinle ancak
senin emirlerin ve yasakların doğrultusunda ve ancak senin rızan için yaşayacağım. Senin yasalarına uymayan hiç bir ilkeyi benimsemeyeceğim. Sana yönelmeyenlerle, Senin buyruklarını tanımayanlarla birleşmeyeceğim.
Allahım! Hiç bir zararın ve hiç bir menfaatin senin iznin olmadan gelmeyeceğine inanıyorum. Hayatımın her anını bu inançla yaşamaya çalışacağım.”
Kelime-i Şehâdet’in ikinci bölümü Hz.Muhammed’in Allah’ın kulu ve
peygamberi olduğuna inanmaktır..
b) Hz. Muhammed’e iman
Kelime-i Şehâdet getiren kişi Hz.Muhammed’e şöylece inanmış olur:
O, Allah’ın seçtiği ve Kur’ân’la insanlığa gönderdiği son peygamberdir.
Peygamberliği evrenseldir. Hz. Muhammed insanları Allah’ın rızasına götüren
bir peygamber ve mübarek hayatıyla en güzel yaşayışı örneklendiren yegâne
mürşiddir. O’na bağlanmadan, O’nu sevmeden, O’nun izinden gitmeden mutlu bir insan ve Allah’a sevimli bir kul olunamaz. O, yalnız iman hayatının değil, idarî, iktisadî, içtimaî, hukukî ve ahlâkî hayatın da önderi, her asrın ve her
zümrenin değişmez rehberidir.
Mü’min bu imanla Hazreti Muhammed ile şöylece sözleşme yapmış olur:
“Ey Allah’ın Peygamberi! Senin peygamberliğine inanıyorum. Tebliğ edip
örneklendirerek açıkladığın Kurân çizgisinde yaşayacak, yalnızca seni hayat
önderi tanıyacağım. Âhiret saadetimin ancak senin önderliğinle gerçekleşeceğine iman ediyorum. Senden başkasına bağlanmayacak, senden ilham almayanları izlemeyeceğim.”
Kelime-i Şehâdet’in Hz. Muhammed’e iman bölümü İslâm Dininin diğer
bütün iman esaslarına inancı da içine alıcıdır.
Zira Hz. Muhammed’e inanmak, O’nun tebliğ ettiği Kur’ân-ı Kerîm’e ve
bildirdiği bütün hakikatlere imanı gerektirir.
Kur’ân-ı Kerîm ise Allah’ın meleklerine, insanlara gönderdiği peygam-
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berlere ve mukaddes kitaplara, bütün evreni kuşatacak ölçüde ilâhî kadere,
ölümden sonra dirilişe, Cennet ve Cehennemin varlığı ve ebediliğine inancı
zaruri kılmaktadır.
Kelime-i Şehâdet’in gerçek anlamını hutbemizle açıklamağa çalıştık.
Mü’min bu imanın insanı olarak yaşar, hayatını bu şuurla tanzim ederse o,
imanın lezzetine ermiştir.Hayatını anlamlandırmış ve amaçlandırmıştır.. Ebediyet cennetlerine de o vâristir.
Muhterem Mü’minler!
Kelime-i Şehâdet’in canlı ve inkılâbcı manâlarına dönelim. Bir inkılâb
projesi olan Kelime-i Şehâdet’in gerektirdiklerini hayatımıza tatbik ederek
gerçekleştirelim.
Hutbemizi Beyyine Sûresinin yedinci ve sekizinci âyetlerinin anlamlarıyla bitiriyorum:
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“İman eden ve güzel işler, hayırlı ameller yapanlar (yok mu?) Gerçekten onlar
yaratılanların en hayırlısıdır.
Onların Rableri katında mükâfatı altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. İçlerinde ebedi kalıcıdırlar. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da O’ndan hoşnut olmuşlardır. İşte bu saadet Allah’ın (azabından) korkanlar içindir.”

Namaz İmanın Belgesidir

İslâm Dini, insan hayatını bütünüyle kuşatan ve yönlendiren Allah’ın Nizamıdır.
Bu yüce dinde mükellef müminlere yüklenen ilk ve en önemli vazife namazdır.
Kur’ân-ı Kerîm’de Rabbimiz şöyle buyurur:
“... Namazı kılınız. Şüphesiz namaz müminler üzerine vakitleri belirli bir görev olmuştur.”1
Namazın nasıl kılınacağını bizlere öğreten Peygamberimiz, namazın dinimizdeki önemini şöylece açıklamıştır.
“... Namaza sarılın. Aman namaza önem verin.”
“Dinde namaz vücutta baş gibidir.”
“Kalbini namaz için hazırlayan ve onu şartlarına uyarak kılan kişi gerçek
mümindir.”2
Kur’an-ı Kerim’de defalarca tekrarlanarak emredilen ve kadın, erkek,
genç, ihtiyar, zengin, fakir, hattâ Peygamberimiz dahil bütün inananlara yüklenen namaz farizası, ilticaya muhtaç insanı, Allah’a bağlayan bir ibâdettir.
Namaz, insan varlığını meydana getiren bedenin fizikî hareketleri, aklın
tefekkürü, kalbin de haz ve neş’esi ile eda edilen ve mü’mini baştan başa bir
iman ve şuur âbidesi haline getiren bir ibadettir.
Namaz, İman’ın belgesidir.
1 Nisa, 103.
2 M. Kenzül-Ummal Kitabus-Salati.
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İmandan sonra öğrenilmesi ve tatbik edilmesi istenen ilk emirdir.
Namaz; Rabbimizin bir bütün halinde yaşanmasını emir buyurduğu İslâm
Dinini yaşama gücünü kazandıran bir ibâdettir.
Namaz, Müslümanlarda yalnız Allah’ın emir ve yasaklarına göre yaşama,
yalnız Hz. Muhammed’i önder tanıma şuurunu geliştiren ve hayata disiplin
kazandıran büyük bir eğitim ibadetidir.
Her sabah dünya yeniden kurulurken mesut edecek nizamın ancak İslâm
olduğunu ilân eden ezanlarla ve Hz. Muhammed’in bildirdiği şekilde Allah’a
ibadetle başlayan mü’min günü, her biri taze bir başlangıç olan beş ana vakte
ayrılmaktadır. Her bir vakitte Allah’a dönüşle başlayıp bitmekte, böylece müminin hayatı İslâmî doğrultuda disipline edilmektedir.
Namaz mümine yücelme yollarını açan ibâdettir.
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Düşününüz! Günde beş defa şuur, huşu ve ta’zimle Allah’ın huzuruna çıkan mü’min, inandığı ve yaşamağa azmettiği Kur’ân âyetlerinden okuyarak
Allah’a ibadet ediyor. O Kur’ân âyetleri ki, onlarda: “Zekât veriniz, âdil olunuz, merhamet ediniz, birlik ve beraberlik içinde yaşayınız” emirleri vardır.
O Kur’ân âyetleri ki, onlarda: “Anne ve babaya hürmet, ilme teşvik, yardımlaşmaya davet, hayırlara çağrı, cana, mala ve ırza saygı” emirleri vardır.
Namaz, Allah’ın ve Peygamberinin haram kıldıklarından, bilimin ve olgun aklın yasaklarından koruyarak hayatı basitlikten, faziletsizlik zemininde
sürünüşten kurtaracak, yüksek heyecanların, ölümsüz hedeflerin âşığı kılacak
tek enerji menbaıdır.
Namazlarının her bir rekâtında Fatiha Sûresini okurken: “... Ancak sana
ibadet ederiz...” diyerek haram ve helâl ölçülerine göre yaşayacağına söz veren
mü’minin Allah’ın emirlerini ve yasaklarım çiğnemesi mümkün müdür?
Rızkı verenin, sebepleri yaratanın, saadeti bahşedecek olanın Allah olduğuna ve O’nun huzurunda hesap verileceğine inanan mü’minde, fâni dünya
nimetleri ve sayılı ömür günleri için yalan, faiz, karaborsa, rüşvet, sömürü, zulüm, riya, ihtiras, samimiyetsizlik bulunamaz. Namazlı bir mü’min yanılabilir,
fakat hatasında ısrar edeceği düşünülemez.
Bunun içindir ki Kur’ân-ı Kerim namazı maddî ve manevî kötülüklere ve
ahlâksızlıklara karşı güçlü bir koruyucu olarak sunmaktadır.
Ankebût Sûresi Âyet 45:

“... Namazı kıl. Çünkü namaz bütün çirkinliklerden ve tüm kötülüklerden alıkoyar. Allah’ı anmak elbetteki en büyük (ibâdet) dir. Allah yaptıklarınızı bilir.”
Namaz; fertleri olduğu gibi cemiyetleri de İslâmî çizgide saflaştıran ibadettir.
Evet, namaz, İslâm Dini’ne inanan insanları renk, ırk ve dil ayırımına yer
vermeksizin iman ve gönül rabıtasıyle birleştiren, seviştiren, kaynaştıran içtimaî bir ibadettir.
Her yaştan, her kültür seviyesinden, her bölgeden binlerce insanı Allah
için birleştiren, omuz omuza, gönül gönüle verdiren, aynı yüce ve kudsi duygularla hislendiren Cuma, bayram ve vakit namazlarının mucizevî kuvvetini
düşününüz.
Dünyanın çeşitli ülkelerindeki dilleri, ırkları, tarih ve kültürleri ayrı milyonlarca Müslümanın bir namaz için tekbir aldığını ve aynı kıbleye yöneldiğini
düşünelim. Evet; Endonezya’da, Pakistan’da, Türkiye’de, İngiltere’de, Almanya’da ve Amerika’da aynı iman, aynı duygu ve aynı ibâdet dili ile kılınan ve 14
asırdır kılınmakta olan namazlar ne muhteşem ve ne mucizevî bir tablodur.
Namaz, fertleri ve toplumu Batıl kültür ve ideolojilere karşı koruyan ibâdettir.
Allah’a, Kur’ân’ın içtimaî, iktisadî, hukukî ve ahlâkî hükümlerini ihtiva
eden âyetlerini okuyarak ve Hz. Peygamberin öğrettiği gibi namaz kılarak ibadet eden müminleri hangi güç İslâmî doğrultudan saptırabilir?
Hangi zalim otorite İslâm dışı, sistemlere kanalize edebilir?
Hangi istibdad tanrılaştırılmış Tağut’î güçlere boyun eğdirebilir?
Yurdumuzda anlayarak namaz kılınmadığının, namazın özünden ve hedeflerinden uzak kalındığının en canlı belgesi yıllardır toplumumuza egemen
olan batıl kültür odaklarına karşı Hakk’ı yaşama hürriyet ve özleminin yeterince duyulmamış olmasıdır.
Müminler!
Nefislerimizi, emrolunduğumuz namaza alıştıralım. Namaz İslâm binasının beş temelinden biridir. Namazsız Müslümanlık yaşanamaz.
Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Bizimle (kalplerine İslâm inancı yerleşmemiş olan) münafıklar arasındaki
ayırıcı ölçü namazdır.

31

Kim farz görev olduğunu inkâr ederek namazı bırakırsa kâfir olur.”3
Namazsızlık Rabbimizden uzak kalmaktır. Yalnızlığa, acizliğe ve ümitsizliğe mahkûm olmaktır. Cehennem azabına yuvarlanmaktır.
Peygamberimiz şöyle buyurur:
“... (Hayırları ne olursa) olsun namaz kılmayan mümine Allah’ın verilmiş sözü
yoktur. Dilerse onu bağışlar. Dilerse azablandırır.”4
Hutbemizi namazlıları müjdeleyen âyetlerle bitiriyorum:
Namazlarında kalpleri huzurla dolu olan, boş söz, iş ve davranışlardan kaçınan, zekât vermek için çalışan, cinsel organlarını örten-zinadan, eşcinsellikten koruyan… kendilerine bırakılan emanetleri koruyup sözleşmelerine bağlılık gösteren
ve bir de namazlarına devam eden gerçek mü’minler (yok mu?) Onlar mutlaka felah
bulacaktır. Onlar, içinde ebedî kalacakları Firdevs (cennetin)e vâris olacaklardır.5
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3 Tac, 1/140.
4 Tac, 1/134.
5 Müminun, 1-11.

Namaza Muhtacız

İslâm Dini’nin bütün mü’minleri mükellef kıldığı namaz, bedenimiz ve
ruhumuz üzerinde Allah’ın hâkimiyetini fiilî olarak tasdiktir. İslâm Dini’nin
ana sütunudur, öğrenilmesi gereken ilk vazifedir.
Namaz, Allah’a bağlayan, O’nun yasalarını ihtiva eden Kur’ân’la rabıta
kurduran, Allah sevgisi ve korkusu ile yaşatan, iyiye ve güzele yönelten ve eşitlik çizgisinde kaynaştıran bir ibâdettir.
Namaz, bunalan ruhların, ümitsizliğe düşen gönüllerin, huzursuz kalplerin yegâne sığınağıdır. İç dünyası için için kaynayan, alkol, fuhuş, kumar
müptelâsı olan, çılgınlaşan, aradığı tatmini maddeci yaşantıda bulamayan karamsar ve kararsız ruhların tek tedavi yolu ve biricik mutluluk gıdası namazdır. Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Kalk, namaz kıl. Namazda şifa vardır.”1
Kur’anımızın şu açıklaması da ne kadar yücedir:
“... Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah’ın zikri ile huzur bulur/mutlu
olur..”2
Aziz Mü’minler!
Namaz, gusül ve abdest ile vücut temizliğine, kirli ve pis elbiselerle ve pis
yerlerde namaz kılınamayacağı için elbise ve mekân temizliğine ileten ibadettir.
Okuduğunuzu düşünmeksizin sıhhatli bir namaz kılınamayacağından,
fikre daimi bir uyanıklık kazandıran namazdır.
1 İbn-i Mace, Hn. 3458
2 Ra’d, 28.
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Namaz, Allah için iş yapma, O’nun rızası için maddî ve manevî fedakârlıklara katlanma eğitimini yaptıran ibâdettir.
Namaz, ölümü hatırlatarak ihtirasları dizginleyen, dünya hayatına gerçekçi bir gözle bakmayı öğreten, ölümle başlayacak ebedî hayata hazırlık şuurunu kazandıran ibâdettir.
Namaz, hayatın her anında samimî ve ihlâslı olmanın vicdanî neşesini duyuran ibâdettir.
Namaz, ebedî sağlığımızın düşmanı, manevî hastalıklar olan günahlardan
koruyan ve ruhumuzu kirlerinden arındıran bir ibâdettir.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Sizden birinizin kapısı önünden coşkunca akan ve içinde günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa, bu nehir onda kirden eser bırakır mı? Pek tabii ki, bırakmaz. Beş
vakit namaz da böyledir. Bütün günahları temizler.”3
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***
Namaz, içtimaî, iktisadî ve siyasî münasebetlerimizde kendilerine temsil
ve tasarruf yetkisi verilebilecek gerçek Müslümanları diğerlerinden ayıran biricik ölçüdür. Zira şuurla, kalbî huzurla ve devamlı olarak namaz kılmak, ancak
gerçek mü’minlerin kârıdır. Bunun içindir ki, Bakara sûresinin 45. âyetinde
şöyle buyrulmuştur:
“... Kalpleri ilâhî sevgi ve korku ile dolu olan kimselerden başkaları için namaz
gerçekten çok ağır bir yüktür.”
Namaz, Allah’ın rızasına erdirecek en büyük ibâdettir. Peygamberimiz:
“Amellerin Allah’a en sevimli olanı vaktinde namaz kılmaktır.” buyurmuştur,
“Kul namazda oldukça ilâhî rahmet üzerine iner.4 müjdesini vermişlerdir.
Rabbimiz de Peygamberimize hitabla şöyle buyurur:
“Ümmetine beş vakit namazı farz kıldım. Beş vakit namazı vaktinde kılan
kulumu cennete koyacağıma da and içtim.”5
Mü’minler!
Baygınlık ve cinnet halleri müstesna, mü’min için namaz kılmama hali

3 Tac, 1/134
4 Tac, 1/135-7
5 Tac, 1/134

düşünülemez. Çünkü Peygamberimizin bildirdiğine göre “Namaz imanın belgesidir.” Namazsızlık da günahların en büyüğü ve kâfirliğe dönük olanıdır. Dinimizdeki büyük öneminden ötürüdür ki, Peygamberimiz devrinde Ashab-ı
Kiram yalnız namazsızlığı kâfirlik alâmeti olarak görürlerdi.
Hayat Nizamı’mız Kur’ân-ı Kerim, değil namaz kılmamayı, namaza tembel tembel kalkmayı, münafıklık vasfı olarak açıklamaktadır. Namazı, şartlan
ve zamanlarına ehemmiyet vermeksizin vede insanlara gösteriş için kılanların
cehennemin Veyl azabına uğrayacaklarını haber vermektedir.
Maun sûresi Ayet 4-7:
“Cehennemin Veyl azabı namazlarından gaflet eden, gösteriş yaparak kılan ve zekâtı menedenler içindir.”
Peygamberimiz de Rabbimizin huzurunda ilk olarak namazdan hesaba
çekileceğimizi bildirerek şöyle buyurmuşlardır:
“.. Namaz kılmayan mü’minde hayır yoktur.”
“Aman namazınıza önem verin.”]
Muhterem Mü’minler!
Namaza Rabbimiz değil, bizler muhtacız. Mevlâmızdan uzak kalmak gafletine, namazlardan kaçmak bedbahtlığına uğramayalım.
İbâdetsiz hayat karanlıktır. Namaz ve duâ gönüllerin baharıdır. Huzur
bulmak, güçlü olmak, hür yaşamak, zinde kalmak, hayatı gayelendirmek, tatlı
bir ölüm yüzü görmek, Cennet’lere namzet olmak istiyorsak namazlarımızı kılalım. Peygamberimizin emri gereğince, yedi yaşından itibaren çocuklarımızı
namaza alıştıralım. On yaşından itibaren muntazaman namaz kılmalarım sağlayalım. Bu mevzuda hassasiyetimizi ve kontrolümüzü arttıralım. Mü’min anababanın çocuklarına karşı en mühim vazifesi budur. Çünkü Rabbimiz Peygamberimizin şahsında her bir mü’mine: “Ailene ve çocuklarına namazı emret.” buyurmuştur.
Bu âyetin indirilişinden sonra, Peygamberimiz altı ay süreyle, evli kızı Hz.
Fatıma’yı sabah namazına bizzat kaldırmıştır.6

6 İ. Kesir, Taha, 132.
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Hutbemizi, hakikî mü’minleri ve erecekleri mükâfatı açıklayan âyet manâlarıyla bitirelim:
“Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, Allah’ın âyetleri huzurlarında okunduğu zaman imanlarını arttıran, ancak Rablerine güvenen, namazlarını dosdoğru
kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah için harcayan kimseler (yok
mu?) Gerçek mü’minler onlardır. Evet, onlardır hakiki mü’minler. Rableri katında
dereceler, bağışlanma, bitmez, tükenmez güzel (ebediyyet) nimetleri onlarındır.”7
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7 Enfal, 2-4.
Üçüncü ciltte yer alan namazla ilgili 3. hutbemizle (787), “Cuma Mesajları” isimli kitabımızda yayınlanan iki hutbemizin de okunmasını tavsiye deriz.

Oruç ve Hikmetleri

İslâm Dini’nin yüklediği ana ibâdet görevlerinden biri oruçtur.
Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.) şöyle buyurur:
“Şanı yüce olan Allah Ramazan orucunu size farz kıldı. Ben de size Ramazanın gece ibâdetini, teravih namazım öğütleyip emrettim. Her kim (orucun
Allah’ın emri olduğuna, teravihin de benim sünnetim olduğuna) iman ederek ve
mükâfatını alacağına inanarak orucunu tutar, teravih namazlarını kılarsa günahlarından temizlenmiş, anasından doğduğu günkü gibi pâk olmuş olur.1
Oruç Allah’ın emridir. Bu sebeple mü’minlere farz kılınmış ana ibâdetler
olan namaz, zekât ve hac gibi, oruç ibadeti de yalnız yüce Mevlâmızın emri olduğu için tutulur.
Allah’ın bütün emirleri ve yasakları, insanlar için bir rahmet olduğundan
onların, bedenî, ruhî, ahlâkî ve içtimaî faydalan pek çoktur.
Orucun faydalarını şöylece hülâsa edebiliriz.
Oruç, mü’mine köklü bir irade terbiyesi veren ve onu İslâmî çizgide yaşatacak güce erdiren ibâdettir.
Oruç; ahlâkî güzelliklerin ve başarının kaynağı olan sabrın temrinlerini
yaptırarak ruha tekâmül ufuklarını açan pek feyizli bir ibadettir. Orucun bu
müspet eğitimi dolayısıyladır ki, oruçla sabır arasındaki yakın alâkaya dikkatimizi çeken aziz Peygamberimiz “Oruç sabrın yarısıdır.”2 buyurmuştur.

1 Tac, 2/46.
2 C. Sağîr, 2/49.
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Oruç, mü’minlere Allah için-iş yapma, menfaat beklemeksizin meşakkat
ve mahrumiyetlere göğüs germe alıştırmalarını yaptıran bir ibâdettir.
Oruç; aynı bedeni ve ruhî potada eriterek ululuk davası ve üstünlük iddiası güden müminlere eşitlik eğitimi uygulayan ibâdettir.
Oruç; hayatın yalnız yeme-içme, bencil duyguları ve şehevî arzuları tatmin etme felsefesine dayanmadığını öğreten ibâdettir.
Fi’lî bir fakirlik hali olan Oruç; içtimaî adalet fikri ve arzusunu istidatlı kafalara ve kalplere nakış nakış işleyen bir ibadettir. Çünkü varlığı olanla maddî
gücü olmayan, aynı bedenî halin içindedir. Zengin mü’mini bedenen ve ruhen
fakirliğin sınırlan içine çeken oruç böylece, hastalığı, tedaviyi yapabilecek olana teşhis ettiren ve yardımlaşma duygularını geliştiren ibâdettir.
Oruç; “Tok olan açın halinden ne anlar” felsefesini yalanlayan, biri yer diğerleri de yokluk içersinde bakarsa cemiyet hayatında mânevi depremin kopabileceğini öğreten ibâdettir.
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Orucun; vücudumuzun deveran, sinir ve sindirim sistemleri üzerindeki dinlendirici ve şifa bahşedici tesirleri de pek çok olan bir farz görevimizdir. Bunun içindir ki Aziz Peygamberimiz “Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız”3
buyurarak Ramazan orucu dışında da sık sık oruç tutmamız hususunda bizleri teşvik etmiştir.
Oruç; yüce dinimizin, olgun aklın ve müspet ilmin yasakladıklarından korunup sakınma duygularını geliştiren bir ibâdettir. Orucun bu faydasını orucu
farz kıldığı Bakara Sûresinin 183. âyetinde Rabbimiz şöyle açıklamaktadır.
“Ey îman Edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz
kılındı. Umulur ki (oruçla) takvaya erer; İslâm dışı hayattan korunursunuz.”
Mü’min bu önemli faydayı da sağlamak amacıyla orucunu tutacaktır.
Oruç ibadetiyle yerici sözlerden, kırıcı davranışlardan, yıkıcı çekişmelerden,
göz ve kulak gibi vücut organlarıyla haramlara bulaşmaktan korunacaktır.
Korunmanın gerekliliğini öğretmek içindir ki Peygamberimizin diliyle
orucun özü üzerinde önemle durulmuştur. Orucun ruhî ve ahlâkî faydalarını
ihlâl eden her türlü davranış yasaklanmıştır. Oruçluya; Allah’ın rızasına ve irade terbiyesine dayanan yüksek hedefler gösterilmiştir.
Şanlı Peygamberimiz şöyle buyururlar:
3 K. Hafa, Hn. 1631.

[“Kim yalanı, gıybeti ve söz taşıyıcılığı ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa,
Allah’ın, onun yemesini, içmesini terketmesine ihtiyacı yoktur.”
“Sizden biriniz oruçlu olduğu gün, çirkin söz söylemesin, cahilce işler yapmasın. Kim kendisine sataşır; söver ya da dövüşmek isterse; ona -ben oruçluyum, ben oruçluyum- desin.”
“Birçok oruçlu vardır ki, tuttuğu oruçtan ona, ancak (susuzluğu ve) açlığı kalmıştır.”]4
Peygamberimizin bu mübarek açıklamaları orucun, ruhî ve ahlâkî bir eğitim olduğunu ne güzel bir şekilde açıklamaktadır.
Oruç eğitimini daha verimli kılabilmek için mü’min yasaklandıklarından
korunmanın yanı sıra oruçlu iken Kur’ân okuma ve dinlemeye, Allah’ı çokça
zikretmeye ve duayı artırmaya da özen göstermelidir.
Muhterem Mü’minler!
Değinilen faydaları yanı sıra oruç gösteriş ve çıkar duygusu karıştırılmaksızın yalnız Allah için yapılabilir bir ibâdettir. Bu hususiyetinden ötürüdür ki
oruç rûha kemal yollarını açan, Allah’ın rızasına erdiren ve sınırsız mükâfat
kazandıran pek büyük bir ibâdettir.
Kurân diliyle işaret olunduğu üzere insanın yaptığı ibâdetler / hayırlı işler
on katından yedi yüz katma kadar kat kat mükâfatlandırılır. Ancak oruçla ilgili olarak Yüce Allah şöyle buyurur:
“(Oruçlu çıkar sağlamak, saygı kazanmak gibi nefsî bir amaca yönelmeyeceği için) oruç böyle mükâfatlanmayacaktır. Oruç benim içindir; (ancak benim rızam için tutulmuştur.) Onu ancak ben takdir edip armağanlandıracağım. Çünkü
(kulum) benim için, cinsel eylemini ve yeme-içmesini bırakmıştır.”5
İnsanın bedeni ve ruhu üzerinde açıklanan neticeleri verebilmesi ve cemiyete Allah’a yönelmiş tunç iradeli insanlar kazandırabilmesi için bir ay olarak farz kılınan oruç, Allah’ın Muhammed (s.a.) ümmetine pek büyük bir ihsanıdır.
Oruçlarımızı tutalım. Bütün vücut organlarımıza da tutturalım.
Oruç tutmayanlar ateş azabına hazırlananlardır. Geliniz; Allah katında

4 Tac, 2/61.
5 Tac, 2/47.
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ağız kokusu, misk kokusundan daha tatlı olan oruçlular, ruhu arınmışlar safına koşalım.
Hutbemizi bir hadîsle bitiriyorum:
“Cennet’in (Reyyan) isimli bir kapısı vardır. Buradan ancak oruçlular Cennet’e
girecektir. Onlarla beraber başkaları giremeyecektir.
(Âhiret Günü’nde,) oruçlular nerededir denilecek?
Onlar bu Reyyan kapısından Cennet’e girecektir. Oruç tutanların sonuncusu
Cennet’e girdiğinde bu kapı kapanacaktır. Başka hiç bir kimse bu kapıdan Cennet’e
giremeyecektir.”6
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6 Tac, 2/48.

İslâm’da Zekât

Zekât, İslâm Dini’nin, şartlarını taşıyan mü’minlerin malında fakirler,
âcizler ve borçlular gibi sosyal yardıma muhtaç toplum kesimi için tayin etmiş olduğu bir Hak’dır.
Rabbimiz bu gerçeği Kur’ân’da şöyle açıklar:
“Onların mallarında ihtiyacını açıklayan ve açıklayamayan yoksullar için bir
Hak vardır.1
Sosyal adaleti sağlayıcı bir ibâdet olan zekât, İslâm binasının beş temelinden biridir.
Bakara sûresinde Rabbimiz şöyle buyurur:
“Namazı (gereği gibi) kılın. Zekâtı verin. Hayır işlerinden nefisleriniz için
(ölmeden) önce yaptıklarınızın Allah katında mükâfatını bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görücüdür. (Karşılığını da vericidir).”2
İslâm Dinî, mana ile maddeyi birleştirdiği için, ibadetleştirdiği zekâtı daima namazla birlikte emretmiş ve bu emrini defalarca tekrarlamıştır. Dinimiz
böylece namazla Allah’a ibadet etmek görevini yüklerken, zekâtla Allah’ın
buyruğu olarak cemiyete hizmet ödevini yüklemiştir.
Dinimizde emrolunan zekât, beşerî rejimlerde gördüğümüz gibi ölçüleri,
tahakkuku ve tahsili sadece bir kanun mevzuu olup, dinî bir değer taşımayan
resmî ve donuk bir vergi değildir. O, Rabbimizin emrettiği mâlî bir vazife ve
âhiret saadetine erdirecek büyük bir ibâdettir.
Kuran ve Sünnet toplumlarda İslâmî yönetim tarafından mü’min zenginler1 Zâriyat,19.
2 Bakara, 110.
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den alınarak mü’min fakirlere verilen zekât yılda bir defa verilen bir İslâmî
vergidir. Ancak cemiyetimiz gibi lâik toplumlarda mü’minler zekâtlarını vergiye mahsub edemeyecekleri için fakirlere bizzat vermek mecburiyetindedirler
ve bilindiği gibi tatbikatımızda bu şekildedir.
***
Zekât, mü’minlerin, cimrilik, ihtiras, bencillik, mala düşkünlük, katı kalplilik gibi kötü hasletlerini gideren, fakirlere ve acizlere karşı sevgi ve şefkat
duygularını geliştiren ve toplum fertlerini kaynaştıran bir ibâdettir.
Zekât, malı bereketlendiren, ekonomiye canlılık ve topluma refah sağlayan bir ibâdettir. Fakirin aldığı zekât tüketim gücünü arttıracağından, cemiyette üretim artacak, üretim arttıkça da yeni iş sahaları açılacak, böylece işsizlik azalacaktır. Zenginle fakir kaynaşacağı için de iktisadî bakımdan daha verimli bir ortam vücut bulacaktır.
Bu açık ekonomik gerçekler yanı sıra Rabbimiz de şöyle vadetmektedir:
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“Mallarını, Allah yolunda harcayanların hali, yedi başak bitiren ve her başakta yüz dane bulunan bir tek tohumun hali gibidir. Allah her kime dilerse ona kat kat
verir. Allah (rahmeti) geniş olandır ve (kullarının durumunu ve her şeyi) bilendir.”3
Zekât mülkiyet düşmanlığını gideren, şahıs mallarına saygıyı pekiştiren
ve malı koruyan bir ibâdettir. Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Zekât vererek mallarınızı kale içine alınız.”4
Bu hadis, fakirlerle zenginlerin kaynaştırılmadığı cemiyetlerde doğabilecek sınıf şuurunun anarşiye dönüşerek malları yağmalattırabileceği hakikatine
de veciz bir şekilde işaret etmektedir.
Devrimizde ferdî mülkiyet düşmanlığının artması ve fiilî saldırılara dönüşmesinde, hased duygularının gelişmesinde ve sınıflaşmaların teşekkülünde, zengin mü’minlerin fakirlere, âcizlere, işsizlere hakları olan zekâtlarını vermemelerinin, böylece cemiyeti fiilen iki kampa ayırmalarının büyük rolü olmuştur, olmaktadır ve de olacaktır. Bu netice kaçınılmazdır. Bakınız Rabbimiz
bizleri nasıl uyarıyor:
“Ey insanoğlu! Eğer rızıklandırdığım mallardan vermen için tayin ettiğim
3 Bakara, 261.
4 C. Sagir, 1/148.

hakları ayırmaz, cemiyetin muhtaçlarına vermezsen sana zalimleri, mütecaviz
mülkiyet düşmanlarını musallat ederim. Onlar bütün mal varlığını elinden alırlar. Sana da hiç bir sevap vermem.”5
Zekâtsızlığa Allah’ın mahza adaleti olacak bu cezanın canlara ve mallara
tecavüz şeklinde tecelli edecek neticesinden korumak içindir ki Peygamberimiz de bizleri şöylece ikaz buyurmuştur:
“(Zekât ve Nafaka gibi dinî-malî-vazifelerinizi yapmamak olan, Şuhh’tan sakının. Bu vazifelerden kaçınma sizden önceki toplulukları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını akıtmaya, haram olan can ve mal dokunulmazlığını helâl görmeye sevketmiştir.”6
Peygamberimiz bir diğer hadislerinde zekâtsızlığın doğuracağı musibetlerin ancak zekât vermek suretiyle önlenebileceğini de şöylece bildirmişlerdir.
“Malının zekâtını verirsen malının üzerindeki şerrini gidermiş olursun.”7
Muhterem Mü’minler!
Cemiyetin (toplumun) muhtaç kesimi için Allah’ın tayin etmiş olduğu bir
toplum hakkı olduğundan zaman aşımı zekâtı düşürmez. Zekâtsız kişi için
dünyada ve âhirette af yoktur.
Zekâtını vermeyen kişi için Allah katında kabul olunacak hiç bir hayırlı amel de yoktur.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Her kim namazını kılar da zekâtını vermezse onun için namaz da yoktur.”8
Sizlere bazı önemli hususiyetlerini sunmaya çalıştığımız ve ziraî mahsuller, hayvanlar, madenler, ticaret malları, hisse senetleri, altın ve gümüşler,
fabrika ve apartman gelirleri üzerinden değişik yüzdelerle verilmesi gereken
zekât, sermaye-kazanç ikilisinden kırkta bir, gelirlerden yirmi de bir, onda bir
ve beşte bir nisbetlerinde verilir.
Dinimizde zekâtın büyük ölçüde her bir cins maldan ve değişik yüzdelerle verilmesi her tür malda fakirlerin ve acizlerin Hak’ları olduğunu gösterir.
5
6
7
8

Ruhul-Beyan Ala, 19.
R. Salihin B. Nehyi Anil-Buhli Ves-Şuhh.
C. Sağır, 1/17.
Kitabul-Emval B. Men’i vet-Ta’lîzi, sh. 492.
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Zekât, İslâmî hayırların en büyüğüdür. Zekât verici güce ulaşmak için
çalışmalı, şartları tahakkuk ettiğinde zekâtlarımızı mutlaka vermeliyiz. Zekâtımızı vermedikçe gerçek Müslüman olamaz, fakirlerin haklarına da tecavüz
etmiş oluruz. Rabbimiz Âhireti inkâr ile birlikte zekâtsızlığı kâfirlerin vasfı olarak sunmaktadır.
Fussılet Sûresi, âyet 6-7.
“...Allah’a ortak koşanlara da azab olsun ki, onlar zekâtı vermezler ve onlar
âhiret gününü de inkâr ederler.”
Yüce Allah’ın mallar üzerindeki hâkimiyetini tanımama olan zekâtsızlık
şüphesiz Hak ve Halk katında pek büyük bir günahtır ve de suçtur.
Verilmemesi günah olmanın yanı sıra suç olduğu içindir ki İslâm Toplumunda zekât gerektiğinde yargı yoluyla tahsil edilir.9
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İçinde yaşadığımız laik cemiyetler gibi toplumlarda zekâtın Allah’ın emri olduğunu kabul etmeyenler ve vermeyenler için ceza yoktur. Ancak zekâtı
vermeyenler için kulun uğrayacağı âhiret azabı bakîdir. Allah sorguya çekecek
ve cezalandıracaktır. Tevbe sûresinde şöyle buyrulur:
“... Altın ve gümüşü biriktirerek saklayan ve onları Allah yolunda harcamayan kimseleri acıklı bir azab ile iyice uyar.
Zekâtı verilmeyerek biriktirilen malların cehennem ateşinde kızdırılacağı Kıyamet Günü’nde onların alınları, yanları ve sırtları kızdırılan bu mallarla
dağlanacak (ve onlara şöyle denecektir:)
- İşte, nefisleriniz için sakladıklarınız! Artık, topladıklarınızın acısını tadın bakalım.”10
Zekâtlarını vermeyen mü’minler cezalandırılırken bu dinî-malî vazifelerini yapan mü’minler de mükâfatlandırılacak, Cennet nimetleriyle nimetlendirileceklerdir.
Rabbimiz şöyle buyurur:
“... Râblerinin rızasını dileyerek (her zorluğa) sabredenler, namazı dosdoğru
kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikâr (Allah yolunda) harcayanlar ve kötülüğü iyilikle savanlar (yok mu?)
9 Y. Kardavî, Fıkhuzzekâti, 1/77.
10 Tevbe, 34-35.

Onlar için dünya hayatının iyi bir sonucu olan Adn cennetleri vardır. Onlar atalarından zevcelerinden, zürriyetlerinden iyi kişilerle beraber olmak üzere cennetlere
girecekler ve melekler de her bir kapıdan yanlarına sokulacaklar (ve onlara şöyle diyeceklerdir:)
Sabrettiğiniz şeylere mukabil sizlere selâm olsun. Dünya hayatının ne güzel sonucudur bu.”11
Mü’minler!
İyice bilmeli ve inanmalıyız ki fakirin zekâtı almaya muhtaç olmasından
çok zengin vermeye muhtaçtır. Zira alan için zekâtın sağladığı maddî refah geçicidir. Ama veren için sağladığı saadet ebedîdir.
Hutbemizi Yüce Rabbimden cümlemize zekât verme gücü ve arzusu vermesini dileyerek bitiriyorum.
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11 Ra’d, 22-24.

Hac Nedir?

İslâm Binası’nın beş temelinden biri olan Hac, Allah’ın rızasına erdiren ve
Ümmet birliğini gerçekleştiren malî, bedenî ve evrensel bir ibâdettir.
Hac, Rabbimizin Âl-i İmran Sûresinin 97. âyetiyle mü’minlere farz kıldığı bir ibâdettir.
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Mevlâmız şöyle buyurur:
“Şüphesiz (yeryüzünde) insanlar için kurulan ilk ma’bed Mekke’deki Kâbedir.
O, giderek ünü ve ziyaretçileri çoğalan ve insanlar için doğrulara yönlendiren (Allah’ın özgür Evidir.)
Onda açık açık belgeler ve de İbrahim’in sergilenen ihtişamı var. Ona giren güvene erer. Yoluna gücü yeten insanların Kabe’yi haccetmesi Allah’ın yüklediği görevdir.
Hac görevini inkâr eden kişinin (zararı kendine olur. Çünkü) Allah, yarattığı
varlıklardan zengindir. (İnsanların Haccına muhtaç değildir.)”
Hac: İslâm âlimlerinin çoğunluğuna, husûsiyle Hanefî mezhebi müctehidlerine göre şartlarının gerçekleştiği ilk senede edâ edilmesi vacip olan malî,
bedenî ve ruhî bir ibâdettir.1
Haccın İslâm Dini’ndeki önemini Yüce Peygamberimiz/Önderimiz Hz.
Muhammed şöyle açıklamaktadır:
“Bir mü’min görülür bir yoksulluk, engelleyici bir hastalık ve zalim bir
yönetici (ve yönetim) baskısı olmaksızın İslâm Dini’nin farz kıldığı Haccı yapmadan ölürse o, iki ölüm halinden biri üzerinde; dilerse Yahûdi, isterse Hıristiyan olarak ölsün. (Fark yoktur.)”2
1 S.BM. Tecrid Sarih Ter. Birinci Baskı, 6/12.
2 Tac, 2/109. Yedi nolu dip not.

Hac; Yeryüzünde Allah’a ibâdet edilen ilk ma’bet olan ve 14 asırdır, yüz
binlerce cami ve mescidin mihrabları ve milyonlarca mü’minin bedenleri ve
ruhları ile yöneldiği Kâbemizin yarlığı sebebiyle emrolunan bir ibâdettir.
Faniliğin koyu karanlıklarından ebediyetin aklığına çıkaran ihramı ile,
İslâm Dîni üzerinde yaşanacağının taahhüdü olan telbiyesi ile, mahşeri ve
muhakemesini andıran vakfesi ile, kulluk imzası olan kurbanı ile, bütün şeytanları ve egemenliklerini kınamak olan şeytan sembollerini taşlaması ile,
İslâm dışı düşünce ve duyguları koparıp atmak olan saç kesmesi ile ve din
gerçeği etrafında pervaneleşmeyi remzeden Tavafı ile Hac ancak yapıldığı ve
yaşandığı zaman kavranacak bir ibâdettir. Ruhları yücelten, melekleştiren ve
Allah’ın rızasına erdiren bir ibadettir.
Bunun içindir ki Peygamberimiz şartlarına riâyet edilerek ifa edilmesi
hâlinde, Haccın, kul hakkı müstesna, bütün günahlardan temizleyeceğini şöyle açıklamıştır:
[“Bir kimse Allah için hacceder, (haccı sırasında) kötü sözlerden ve günah işlerden uzak kalırsa o, anasının onu doğurduğu günkü kadar temiz; günahsız olur.”
“...Kabul olunan Haccın mükâfatı ancak Cennet’tir.”]3
Muhterem Müminler!
Diğer bütün ibâdetler gibi Hac ibadeti pek çok faydalar ihtiva eden bir
ibâdettir.
Hac; Dünyamızın yaşanılan her bucağından yolları Mekke’ye çıkaran,
İslâm Turizmini yaygınlaştırıp mecburileştiren ve böylece müminleri evrenselleştiren bir ibâdettir.
Akıl ve baliğ olan mü’min için şartlarının gerçekleştiği ilk seneden itibaren Hacca gidilmesi zaruri olduğu için pek tabiidir ki Hac yurt içi ve yurt dışı
turizmini geliştirmekte ve örgütlemektedir.
Hac, mü’minleri husûsiyle 14 asır evveline bağlayan, nûrânî bir köprüdür.
Hac, şanlı Peygamberimizin doğduğu, büyüdüğü, Kur’ân âyetlerinin nazil olduğu, İslâm’a davetin başladığı, çile ve ızdırapların çekildiği mukaddes

3 Tac, 2/106,108
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topraklarda, İslâm inkılâbının nasıl gerçekleştiğini, her bucağı binlerce kudsî
hâtıraya müze olmuş mekânları tanıtarak anlatan bir ibâdettir.
Hac; İslâm Dini’ne bağlanarak yaşayabilmenin köklü bir îman, sönmeyen
bir aşk, sarsılmaz bir azim, tükenmez bir ferâgatla olabileceğini, Ebu Leheblerin, Ebu Cehillerin her devirde bulunabileceğini ve onlara karşı malı, canı ve
cânânı feda ederek mücadele vermenin lüzumunu, öğreten bir ibadettir.
Hac, İslâm Dininin fiiliyatta en güçsüz devrini yaşarken bile en parlak istikbale namzet olduğunu cihad neşesini mümin ruhuna sindirerek anlatan bir
ibâdettir. Çünkü hac bizatihi cihaddır. Maddî meşakkati ve malî feragati ihtiva eden Hacc’ın ihlâslı mü’minler için faziletli bir cihad olduğunu Peygamberimiz müjdeliyor.
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Hac; çağlar üstü İslâm İnkılâbı’nın insanlık camiasına hediye ettiği en büyük eşitlik ve birlik müessesesidir. Zira hac, dünya mü’minleri arasında cihanşümul bir rabıta tesis eden, ırk, renk, dil ve coğrafya farklarını potasında eriterek mü’minleri eşitlik çizgisinde birleştiren ve Müslümanlar için inanç, gaye
ve mekân birliğini gerçekleştiren bir ibâdettir.
Mü’minlerin, zencisi ile beyazını, Faslısı ile Alman’ını, Afganlı’sı ile İngiliz’ini ve Türk’ü ile Acem’ini ruhlarını arındırarak ihramlar içerisinde birleştiren, kaynaştıran ve seviştiren hac müessesesinde insanlık tasavvur bile edemeyeceği gerçek insanlık ve eşitliğin hakikat olduğunu görebilir.
Hac; İslâm ülkeleri arasında siyasî ve iktisadî birliğin gerçekleştirilmesine
ve kültür birliğinin sağlanmasına vasat hazırlayacak mucizevî bir kurumdur.
Hiç şüphe edilmemelidir ki Hac vesilesi ile her yıl mukaddes belde Mekke’yi İslâm ülkeleri arası fabrikasyon mamulâtın teşhir ve mübadele olunabileceği bir fuar, İslâm milletlerinin kaderiyle alâkalı kararların alınabileceği siyasî
bir merkez, dinî ve tecrübî ilimlerin her dalındaki yeni çalışmaların teati edilebileceği bir ilim şehri haline getiremeyen müminler, ilâhî rızaya erdirecek bir
hac yapamazlar. Zira mezkûr faydaların sağlanılması Haccı farz kılan Allah’ın
gösterdiği hedeftir.
Hac Sûresi Âyet 28:
“(İnsanlar Hac’ca gelsinler de) kendileri için (çeşit çeşit) faydaları görsün
ler ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban
edip keserken Allah’ı ansınlar...)

Mü’minler!
Bilinen sayılı günlerde Allah’ın anılarak Hac görevlerinin ifa edilmesinden önce mü’minlerin kendi menfaatlerine tanık olmaları gereğinin bildirilmiş olması, gerçek Haccın ancak bu şekilde gerçekleştirilebileceğine ilâhî bir
işarettir.
Bu vesile ile ifade edelim ki, mukaddes Hac içtimainin dünya milletlerinin dikkatle izlediği bir ibâdet ve dünyamızın siyasî ve iktisadî yapısına tesir
edebilecek dinî bir sosyal kurum olamayışı, İslâm ülkeleri’nin emperyalist doğu ve batı kültürleri ile kuşatılmış olmaları sebebiyle Haccı değerlendirememelerinden kaynaklanmaktadır.
Müslümanlar için ulvî bir ibâdet, canlı bir aşk ve eşitlik panayırı, bir târih
şuuru ve zevki, içtimaî ve iktisâdi bir kongre ve bir cihâd olan Hac, İslâm
Dini’nin tam on dört asırdır aralıksız devam eden ve Kıyamet Günü’ne kadar
da devam edecek olan bir mucizesidir.
Bu mucizeye kafa ve gönül gözü ile tanık olmak, tarihi hatıraların sinesinde yaşayarak alacağımız güçle hayatımıza atılım gücü ve aşkı kazandırmak
için farz olan Hacca gitmeyi plânlayalım ve acele de edelim. Zira Peygamberimiz şöyle buyur
“Her kim Hacca gitmeyi arzuluyorsa acele etsin.”
“(Evet) Hac için tam anlamıyla acele ediniz. Zira sizden biriniz başına ne geleceğini bilmez.”4 buyurmuşlardır.
Mü’minler!
“Kabrimi ziyaret eden sağlığımda beni ziyaret eden gibidir.”5 buyurarak
asırların ötesinden bizlere davet çıkaran Peygamberimizin davetlisi olduğumuzu da unutmayalım.
Bu yılki Hac mevsiminin, bütün âlem-i İslâm ve milletimiz hakkında mübarek olmasını, Rabbimden niyaz eder; hutbemizi Hac’da sık sık tekrarlanan
telbiye duâsı ile bitiririm:

4 a.g.e. 2/109; İ. Kesir, Ali İmran, 97.
5 Tac, 2/190.
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Lebbeyk Allahumme, lebbeyk… Buyur Allah’ım! Yasalarına boyun eğdim.
Senin yaratıcılığında ve yasa koyuculuğunda… ortağın yoktur. Buyur Allahım!
Bütün varlıklar Senindir. Hamdler Sanadır. Tüm nimetler de Sendendir. Senin
… Senin ortağın yoktur Allahım!6
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6 Haccın derinliğine kavranılabilmesi için özellikle “Hac Yüceliğe Çağrıdır” isimli kitabımızın ve “Cuma Mesajları” isimli kitabımızdaki “Haccı Nasıl Anlamalıyız?”, isimli mesajımızın okunmasını tavsiye ederiz.

Kur’ân Nedir?

Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:
“... İndirdiğimiz Nur’a (Kur’ân’a) inanın...”
“... ve O’na tâbi olun...”
“Gerçekten bu Kur’ân insanları en doğru yola iletir. (Bildirdiği) hayırlı amelleri
yapan mü’minlere kendileri için pek büyük mükâfatın olduğunu da müjdeler.”1
Muhterem Mü’minler!
İnanmak ve kanunlarına göre yaşamak mecburiyetinde olduğumuz Kur’ân
nedir?
Kur’ân; Allah’ın insanlığa son peygamber/önder olarak gönderdiği Hz.
Muhammed’in, Cebrail isimli Melek aracılığı ile Yüce Rabbimizden vahiy yoluyla alıp insanlığa sunduğu bir hayat nizamıdır.
Kur’ân; kâinat nizamının son bulacağı ana kadar yaşayacak bütün insanların muhtaç olacakları itikadı, içtimaî, iktisadî, hukukî ve ahlâkî en üstün hayat kanunlarım ihtiva eden bir Hak kitaptır.
Kur’ân, bütün insanlığın âlimleri, mütefekkirleri, teknokratları, sosyologları, hukukçuları, edebiyatçıları ahlâkçıları… ve inkılâpçıları ile bir araya gelseler dahî bir benzerini meydana getiremeyecekleri, Allah’ın koyduğu “İlâhî
Kanunlar Manzumesi”dir.
Kuran; lafızları ve insanlığı kuşatıcı hayat düsturları ile ilâhî, edebî ve
ebedî bir Hak Kitab olduğu içindir ki, zaman aşımı, mekân değişimi onu es1 Teğabun 8, Enam 55, İsra 9.
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kitemez, yürürlükten düşüremez. O her zaman yeni, her dem taze, her devirde eksiksiz ve mükemmeldir.
Muhterem Müminler!
Sunduğu hayat düsturlarına göre yaşanılması engellenen, otoritesi yıkılmaya çalışılan ve nesillerimize bir mazi ve ölü kitabı şeklinde tanıtılmak istenen Kur’ân’ımızın ilâhi prensiplerinden bir demet sunarak, onun insanlık camiasına olan çağrısı hakkında bilgi vermeye çalışacağım.
Kur’ân; Allah’a ve elçisi Hz. Muhammed’e iman etmeye, kişisel ve sosyal
hayatımızı Hz.Muhammed’in önderliğinde Allah’ın Kitabı Kur’ânın buyruklarına göre düzenlemeye ve böylece yaradılışımızın biricik gayesi olan Allah’a
ibâdet görevimizi yapmaya çağırır.
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Kur’ân; Dünya ve Âhiret’te insan için ancak çalışmasının karşılığı olacağı
gerçeğine inanmaya, ferdî mesuliyet şuuru içerisinde ve ebedî mutluluğa erme
cehdi ile aşkla yaşamaya davet eder.
Kur’ân; dünyamızdaki bütün varlıkların bizim için yaratıldığını, bizim
faydamız için yapılandırıldığını bildirir. Allah’ın bu nimetlerinden yararlanmamızı öğütler. Bunun için de yaratanı tanıtıcı, yaratılanlardan yararlandırıcı
bütün bilgi dallarına sarılmaya yönlendirir.
Kur’ân; verdiğimiz sözleri, yaptığımız sözleşmeleri geçekleştirmeye, adaleti ilke edinmeye, toplum hizmetlerini ihtisas sahibi olanlara vermeye, şahıslarınız aleyhinde de olsa doğruluk ve fazilet üzerinde yaşamaya davet eder.
Kur’ân; ziraat, sanat ve ticaret hayatına önem verilmesini ister. Bu meşru
yollarla kazanılacak mallarda Allah’ın, cemiyetin muhtaç kesimi için tayin etmiş olduğu zekât, nafaka ve fitre gibi haklar olduğunu bildirir. Allah’ın rızasına ermek için bu dinî-malî vazîfelerin îfa edilmesini emreder.
Kuran, fertleri mağdur eden, ahlâksızlığı geliştiren ve toplumu bir avuç
mütecaviz mutlu azınlığın egemenliğine sokan faizi, karaborsacılığı, rüşveti ve
emeği sömürüyü haram kılar.
Kur’ân; insanın bedenî, aklî ve ahlâkî yapısını zaafa uğratan, toplum huzurunu bozan, aile hayatının temellerini sarsan alkollü içkileri, her bir çeşit
kumarı ve zinayı yasaklar.
Kur’ân; israf ve lüksten kaçınmamızı, tutumlu olmamızı emreder. Hasede
düşmek ve düşürmekten sakındırır.

Kur’ân; Müslümanların ilim, teknik ve iktisadî alanlarda, askerî ve siyasî
sahalarda düşmanlarına karşı kuvvetli ve üstün olmaları gerektiğini bildirir.
Kuran; üstünlüğün, soyda, parada ve mevkide değil, Allah’a îmânda,
ahlâkta, insanlara faydalı olabilmede, hakkın emrine ve halkın hizmetine verilmiş ilimde olduğunu duyurur.
Kuran; erkek ve kadın olarak eşit ve kardeş olduğumuzu; kardeşlik şuuru
içerisinde yaşamamızı, bir birlerimizin saadetine ve ıstırabına ortak olmamızı,
zaafa düşürücü fikir ayrılıklarından ve her türlü tefrikadan kaçınmamızı emreder. Başarının birlik ve beraberlikle gerçekleştirilebileceğini ilan eder.
Kur’ân; duygulu bir kalbe, şefkat dolu bir sineye, affedici bir ruha sahip
olmamızı; çevremize sevginin, saygının, inceliğin feragat ve fedakârlığın insanî
örneklerini vermemizi tavsiye eder. Yalandan, jurnalden, gıybetten, riyakârlık
ve bencillikten kaçınmamızı öğütler.
Kur’ân; ahlâksızlarla, sömürücü zalimlerle, entrikacı çıkarcılarla mücadele vermemizi, her zaman ve her yerde toplum menfaatlerini üstün tutmamızı emreder.
Kur’ân; ferdî mülkiyetin, dokunulmaz bir hak olduğunu bildirir.
Allah’ın bizler için yarattığı ve helal kıldığı nimetlerden en geniş tarzda
faydalanmayı çağırır.
Kur’ân; koyduğu kuralların özüyle fakirliğin, inanç, ahlâk, aile ve cemiyet için tehlikeli olduğunu bildirir. Tembellikten doğan fakirliğe rıza göstermeyi yasaklar.
Kur’ân; cehaletle, zulümle ve fakirlikle mücadelede sabır gösterilmesini,
îman, ibâdet, ahlâk ve birlik üzerinde sebat edilmesini emreder.
Kur’ân; her zaman ve her yerde ihlâslı yâni samimî ve iyi niyetli olmamızı, bütün işlerimizden ve sözlerimizden dolayı Allah’ın huzurunda hesap
vereceğimizi, amellerimize göre ceza veya mükâfat göreceğimizi bildirir.
Yukarıda arzettiğimiz ve her bir cümlesi tefsiri bir âyet açıklaması olan
Kur’ân emirleri ve yasaklarından bir demet sunmaya çalıştık.
Hülâsa olarak deriz ki, Kur’ân’ın bütün âyetleri maziye, hale ve istikbale
ışık tutar, insanlara sonsuz bir hayat enerjisi, yaşama ve yükselme aşkı verir.
Çünkü O, çağları yaratan Allah’ın çağları kuşatması için koyduğu kanunlar manzumesidir.
Kişisel ve toplumsal gelişimimizi ve mutluluğumuzu arzu ediyor, mü’min
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olarak yaşamak ve Müslüman olarak can vermek istiyorsak, Kur’ân esaslarına
bağlanacak, yavrularımızı da Kur’ân insanı olarak yetiştirmeye çalışacağız.
Hutbemizi, Kur’ân’ı bizlere tebliğ eden Yüce Peygamberimizden hadislerle bitiriyorum:
“Kur’ân maziyi, hâli, istikbali aydınlatan açık bir nûr, olgun akla sahip olanları
ikna ve irşad eden hikmetli bir öğüt, saadete erdirecek dosdoğru bir yoldur.”
“(Bunun içindir ki) Kur’ân, maddî ve manevî zenginliktir. O’na îman ve O’nu
yaşamadan sonra (imanî, kültürel ve iktisadî) fakirlik yoktur. Ondan öte zenginlik
de yoktur.”
“Kim Kur’ân’ı izlerse Kur’ân onu Cennet’e götürür. Kim de Onu önemsemez;
izinden gitmezse onu da Cehennem’e sürükler.”2
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2 S. Sağır 2/89, K. Hafâ Hn. 1838 ve 1871 dipnotu.

Önderimiz Peygamberimizdir

Yüce Allah yarattığı ve kulluk denemesine tâbi kıldığı insanlara, insanlar
içinden seçtiği peygamberler göndermiştir. Yasalarını da onlarla bildirmiştir.
Hz. Muhammed Peygamberlerin sonuncusudur. Yüce Allah O’nu Kıyamet Günü’ne kadar gelecek bütün insanlara peygamber kılmıştır. İnsanlık için
seçtiği, yürürlüğe koyduğu son bildirileri, emirleri ve yasaklarım ihtiva eden
Kur’ân-ı Kerim’i O’na indirmiş, O’nunla tebliğ ettirmiştir.
Yüce Rabbimiz, O’na vahyettiği Kur’ân-ı Kerim’de O’nu insanlığa şöylece sunar:
“Biz seni ancak (rahmetimizin) müjdecisi ve (azabımızın) korkutucusu olarak
bütün insanlara peygamber gönderdik. Ne var ki insanların çoğu bunu bilmezler.”1
Muhterem Mü’minler!
Hz. Muhammed, bütün insanlığa peygamber gönderildiği için O, tüm
insanlar tarafından hayatın her safhasında önder edinilmesi, ferdî ve ailevî
hayatımızda, içtimaî münasebetlerimizde rehber tutulması gereken bir önderpeygamberdir.
İnsanlık tarihinde büyük krallar, büyük fatihler, büyük inkılâbçılar, büyük ıslahatçılar ve büyük kabul ettirilmek, önder tanıtılmak istenen insanlar
vardır. Bir yönüyle zâlim ve müstebit; diğer yönüyle ahlâksız ve muhteris olabilen bu insanlar, müsbet vasıflarıyla bile ancak sahalarında bir kıymet olabilmektedirler.
Hz. Muhammed, bütün müsbet vasıflan ve insanî kıymetleri şahsında
toplamış, tebliğ ettiği İslâm nizamını engin bir ruh, kükreyen bir azim, tüken1 Sebe, 28.
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mez bir feragat, bitmeyen bir mücadele ve derunî bir sadelik içerisinde yaşayarak insanlığın her sınıfına ışık saçmış, fiilen örnek olmuş bir önderdir.
Peygamberimiz insanlık hayatında fiilen önemi olmayan bir takım nazariyelerin, dini merasimlerin tebliğcisi veya şeklî bir takım ibadet kurallarının
mübelliği değildir.
O, gerçek bir hayat önderidir. O’nu Rabbimiz seçmiş ve yetiştirmiştir. Hz.
Muhammed, Allah tarafından bütün insanlığın önderi kılındığı içindir ki,
beşer hayatının bütün merhalelerini idrâk etmiş, insanlığın her sınıfına
örnek olacak üstün bir hayat yaşamıştır.
O, bir yetimdi,
O, mukaddes gençliğinde nafakası için sürü otlatan bir çobandı,
O, vefakâr bir eş, şefkatli bir babaydı,
O, doğru bir tacir, emin bir ortaktı,
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O, bir mütefekkirdi,
O, insanlığın yolunu aydınlatan bir mürşid ve öğretmendi,
O, varlığını Allah’a yöneltmiş bir âbitdi,
O, hukuku ve hukukun üstünlüğünü savunan büyük bir hukuk kaynağıydı.
O, devlet kurucusu, devlet ve hükümet başkanıydı,
O, büyük bir asker, müstesna bir kumandandı,
O, tek başına beşerî düzenlere baş kaldırmış, İslâm devrimini gerçekleştirmiş büyük ve mukaddes bir inkılâbçıydı,
O, mazlumlara hami, zalimlere şedid, suçlulara tavizsiz bir hâkimdi,
O, sevgisi, merhameti, affı, tevazuu ile fiilen örnekler vermiş bir ahlâk önderi ve bir fazilet şelâlesiydi.
O, insanlığın bütün yoksullarına örnek olmak için son derece sâde bir hayat yaşamış, devlet başkanı iken hurma lifinden mamul bir yatakta yatmış, yamalı elbise giymiş, arka arkaya karnım iki defa buğday ekmeği ile
doyurmamış, fakat tebliğ ettiği dinin içtimaî adalet ilkelerini başarıyla tatbik ve ikâme etmiş bir önder-peygamberdi.
Öz ifadeyle O, Allah’ın terbiye ettiği ve pek güzel yetiştirdiği seçkin bir
kuldu.

Görülüyor ki o, yalnız tebliğ etmedi. Hayatın içinde yaşadı. Yaşayışıyla
İslâm dinini tebliğ ve tefsir etti ve böylece bütün bir beşer için, izinden gidilecek büyük bir önder oldu.
Kur’ân-ı Kerîm şanlı Peygamberimizin bizler için ne muhteşem bir rehber
olduğunu şöyle açıklar:
“Gerçekten Allah’ı, âhiret gününü arzulayanlar ve Allah’ı çok zikredenler için,
size, Allah’ın Peygamberinde (takip edeceğiniz) pek güzel bir örnek vardır.”2
Vardır... Çünkü O, büyüktü. O’nun büyüklüğünü cihan itiraf etmiştir. O,
dâhi olduğu için değil, Allah tarafından kendisine vahiy yolu ile Kur’ân indirilen bir peygamber olduğu için büyüktür. Büyüktür ve büyükler büyüğüdür,
bütün büyükler ve büyük kabul edilenler O’nun yanında küçüktür.
Muhterem Mü’minler!
İşte bizler, ferdî ve ailevî hayatımızda, içtimaî münasebetlerimizde Rabbimizin seçtiği bu şanlı Peygamberin önderliğinde yaşamakla mükellefiz.
Mü’min olarak yaşamak, Müslüman olarak can vermek isteyecek her ferdin seveceği, izinden gideceği yegâne hayat önderi Hz. Muhammed’dir. O’na
iman bunu gerektirir.
O şöyle buyurur:
“Sizden birinize ben ana-babasından, (ailesi ve) çocuklarından ve diğer bütün
insanlardan daha sevgili olmadıkça, o kişi bana (ve tebliğ ettiğim İslâm Dini’ne)
tam anlamıyla iman etmemiştir.”3
Aziz Mü’minler!
İmanlı kalbleri ızdıraba gark edecek ne yakıcı bir tenakuzdur ki, nurlu
minarelerimizden her gün yüzbinlerce defa okunan Ezan-ı Muhammedi’lerle
Şanlı Peygamberimizin fert, aile ve cemiyet önderliği ilân edilirken O’nun yüce önderliğini tasdik ve tasvip ederek rehberliğinde hayat programım tanzim
eden insanlarımız ve müesseselerimiz azalmıştır.
Azalmıştır, çünkü modern putperestlik ve baskıcı laiklik adına sürdürülen hukuk dışı uygulamalar din özgürlüğünü prangalayan bir istibdat otoritesi
kılınmış, Yüce Peygamberimiz tanıtılmamıştır. Eğitim ve kültür kurumlarımız
O’na ve tebliğ ettiği kutsal evrensel ilkelere yer vermemiştir.

2 Ahzab, 21.
3 M. Mesabih, Hn. 7.
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Mü’minler!
Şanlı Peygamberimiz-önderimiz tarihe mal olmuş ve onun sinesine çekilmiş bir önder değildir. O, bu gün de vardır. Ulu Peygamberimiz önder olarak
aramızdadır. Hz. Muhammed (s.a.) in peygamberliğine inandığımız gibi inanmalıyız ki, Milli Eğitimiz okullarını, radyo ve televizyon kurumlarımız mikrofonları ve ekranlarını, basınımız en gözde sayfalarını, evlerimiz, iş-yerlerimiz
ve fabrikalarımız kapılarını Hz. Muhammed’e ve O’nun tebliğ edip örneklendirdiği cihanşümul (evrensel) Hak ve fazilet düsturlarına açmadıkça, dünyevî
istikbalimiz âteşin, ebedi istikbalimiz de azaplarla dolu olacaktır.
Rabbimiz bu gerçeği şöyle açıklar:
“... Peygambere (ve tebliğ ettiği İslâm Düzeni’ne) aykırı gidenler kendilerine dünyada buhranın, âhirette elem verici bir azabın gelip çatmasından sakınsınlar (bakalım.)”4
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Yaşadığımız buhranlı cemiyet hayatı bu âyetin ilk bölümünü ne kadar
açık bir şekilde misallendirmektedir.
Evet, Kur’ânsız ve Muhammedsiz nesiller, bunalımlardan kurtulamayacak, Âhiret inancı ve sorumluluğu aşılanmayan fertlerimize içleri doldurulup
inanç haline dönüştürülemeyen “özgürlük, huzur, barış ve demokrasi” gibi
sloganlar huzur sağlamayacaktır.
Bu bir ilâhi kanundur.
Mü’minler!
Hz. Muhammed’e ve O’nun kurtarıcı, mes’ut edici önderliğine imanımızı tazeleyelim. O’nun hayatım, emirlerini ve tavsiyelerini okuyarak, dinleyerek öğrenelim.
Mevlid kandillerinde olsun Peygamberimize bağlılık mesajlarını sunmayan ve O’nu anmaktan ürkenleri gerçek dost bilmeyelim.
Şahsım ve siz muhterem cemaatim adına Aziz Peygamberimizin manevî
huzurunda bağlılığımızı arzeder, gönüller dolusu salât ve selâmlarımızı sunarak biatlerimizi yenilerim.
“Ey Allah’ın Peygamberi! Sen Allah’ın insanlık için seçtiği son elçisin. Sana ve
tebliğ ettiğin çağları kuşatıcı ilâhî kanunlara inanıyoruz. Sen bizim biricik önderi4 Nur, 63.

mizsin. Seni hayatımızın rehberi, Cennet yolunun öncüsü biliyoruz. Salât ve selâm
sana olsun.”
Hutbemizi Nur Sûresi’nin 52. âyetinin anlamını sunarak bitiriyorum:
“Allah’a ve Peygamberi Muhammed’e itaat eden, Allah’tan saygı duyarak
korkan, emirleri ve yasaklarına muhalefetten sakınanlar (yok mu? Dünya ve
âhirette) mutluluğa erecek olanlar ancak onlardır.”
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Peygamberimizin Yüce Hayatı I

Dünya ve âhiret saadetimiz için Allah’ın elçisi olduğuna iman etmek, sevmek ve izinden gitmekle mükellef olduğumuz biricik Peygamberimiz/Önderimiz Hz. Muhammed’in yüce hayatını ardı ardına devam edecek hutbelerimizle sizlere tanıtmaya çalışacağız.
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Buyurunuz sizinle, fikir ayaklarımızla on dört asır evveline gidelim... Mekke ve Medine şehrinde dolaşarak, adım adım şanlı Peygamberimizin hayatını
izleyelim... O’nun mukaddes olan hayatına, insanlığın çeşitli zümrelerinin gözüyle bakalım...
Bir Aile Reisi misiniz?
Buyurun, Peygamberimizin aile hayatını tetkik edelim.
O, evinde güler yüzlü idi. Katiyen kırıcı söz söylemez, hanımlarını incitmezdi. O, daima müşfik ve anlayışlı idi. Ev işlerinde ailesine yardımcı olurdu.
Hz. Aişe (r.a.) şöyle buyurur:
“Allah’ın Peygamberi ayakkabı tamir eder, elbisesini diker, koyun sağar,
ihtiyaçlarını kendisi görür, sizden birinizin, evinde çalıştığı gibi O da evinde
çalışırdı.”1
Küçük bir çocuk olarak Peygamberimizin ailesine katılan ve Aziz Önderimize on yıl hizmet ederek ailesinin bir ferdi haline gelen Hz. Enes şöyle der:
“Ben çoluk çocuğuna, Hz. Peygamberden daha şefkatli olan hiçbir kimseyi görmedim.”2
Evet... O, aile hayatında her zaman samimî idi. Ashabına da daima şöyle buyururdu:
1 Sırasıyla Bak. M. Mesâbîh Hn. 5822, 5831, 3261, 3262, 3722, 5805, 5825.
2 M. Mesâbîh.

“... Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı sevimli ve anlayışlı olanlarınızdır.”
“... Hanımlarını dövenler, şüphesiz sizin hayırlılarınız değildir.”3
Bir Mürşit, bir öğretici misiniz?
Geliniz, büyük öğretici Hz. Muhammed’in hayatını inceleyelim...
O, yirmi üç senelik Peygamberlik hayatında durmadan çalışmış, insanları
Allah’a iman ve ibadete çağırmış, eşitliği ve sosyal adaleti gerçekleştirmek, hukukun üstünlüğü ve egemenliğini kurmak için her fertle görüşmüş, topluluklara hitap etmiş, Medine mescidini bir ilim ocağı haline getirmiştir.
Ebedi âleme irtihal buyuruncaya kadar, insanlığı ince bir telkin edasıyla
bilfiil örnek olarak aydınlatmıştır. Daima sevdirmiş ve kolaylaştırmıştır. Zaten
sevdirme ve kolaylaştırma O’nun bütün hayatının tasviridir. Geleceğin eğitimcilerini de şöylece irşad etmiştir:
“Müjdeleyip sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz.”4
Evet, O, büyük bir öğretmendi. O’nun bizzat yetiştirdiği hukukçu, diplomat, kumandan ve öğretmenler yüzlercedir.
Bir zengin misiniz?
Buyurun, sizinle Peygamberimizin hayatına bakalım.
Kurucusu olduğu Medine İslâm Devletinin Peygamber devlet başkanı
olan Peygamberimizin kendisi ve ailesi sadelik içersinde yaşar, fakat Allah rızası için daima yardım ederdi. İmkânı olup da hayatında bir defa olsun “yok
veya hayır” dememiştir.5 Üzerinde ve evinde katiyen altın, gümüş ve para bulundurmaz, fakirlere verirdi. Sürekli olarak da şöyle öğüt verirdi:
“Fakirleri arayınız ve gözetiniz. Siz ancak fakirleriniz sayesinde yardım görür
ve rızıklanırsınız.”
Kurduğu İslâm devleti, fakirler için sosyal sigorta olan aziz Peygamberimiz, boğaz tokluğu için hiçbir insanın zillete düşmesini istemezdi. Bunun içindir ki, yarın için hiç bir şey biriktirmez, muhtaçlara dağıtırdı.6 İşte Hz. Peygam3
4
5
6

M. Mesâbîh.
M. Mesâbîh.
M. Mesâbîh.
Sırasıyla Bak. M. Mesâbîh Hn. 5822, 5831, 3261, 3262, 3722, 5805, 5825.
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berin sahaveti böyle idi. O, geniş imkânlar içersinde fakir bir hayat sürer, fakat
fakirlere yardımdan geri durmazdı.
Bir Hâkim misiniz?
Geliniz sizinle büyük hâkim Hz. Muhammed’in adlî tatbikatına bakalım.
O, zengin-fakir, kuvvetli-zayıf-ayrımına katiyen yer vermez; hüküm verirken
Allah korkusuyla ürperir ve daima en büyük hâkim olan Allah’ın adaletini hatırlatır ve şöyle buyururdu:
“... Siz aranızda hüküm verilmesi için ihtilâflarınızı bana arzediyorsunuz.
Biliniz ki ben de bir insanım, (Allah’ın bildirmediklerini ben de bilmem). Sizden biriniz delilleri ve belgelerini daha inandırıcı bir şekilde sunabilir. Ben de
dinlediğime göre hüküm veririm. Mü’min kardeşinin aleyhine olmak üzere lehine karar verdiğim kişi sakın ha ihtilaf konusu o malı almasın. Zira (bu kararımla ona) Kıyamet Günü’nde boynuna yükletilmiş olarak getireceği bir ateş
parçası ayırmış oluyorum.”7
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O, Allah’ın şeriatını tatbik ederken, en yakınlarına bile taviz vermez, mutlak bir adalet icra ederdi.
Bir defasında kendisinden hırsızlık yapan Kureyşli bir kadının affedilmesi
rica edilmişti. Bu rica karşısında şiddetle kükremiş ve şöyle buyurmuştu:
“Sizden önceki toplumların helake uğramalarının başlıca sebebi, sosyal nüfuzu
olan büyüklerden biri hırsızlık ettiğinde ceza tatbik etmemeleri, halk kesiminden biri hırsızlık ettiğinde ise ceza uygulamalarıdır..”8
Mü’minler!
Bir Yetim misiniz?
Çocukken nafakasını temin etmeye mecbur kalmış bir genç misiniz?
Sizi teselli edecek örnekleri Hayat Önderimiz Hz. Muhammedin (s.a.) hayatında bulabilirsiniz.
O, doğmadan babasından, altı yaşında iken annesinden, sekiz yaşında
iken de dedesinden yetim kalmıştı.
Çocuk denecek yaşlarda, gençliğinin ilkbaharında nafakasını temin için
Mekke’lilerin koyunlarını gütmüştü.

7 M. İ. Kesîr Nisa, 106, 1/433.
8 R. Salihin B. Tahrimiz-Zulmi.

Bir Fakir misiniz?
Maîşetini zorca temin eden bir insan mısınız? Geliniz, on binlerce Müslüman’ın gözbebeği olan Medine Devleti Başkanı şanlı Peygamberimizin yaşadığı hayatı inceleyelim. O dilediği nimetler içinde yaşayabileceği halde Kıyamet Günü’ne kadar yaşayacak fakir mü’minlere örnek olmak, onlara ruhî direnç kazandırabilmek için son derece sade yaşıyordu. Bunun içindir ki Peygamberimizin giydiği elbisesinden başka elbisesi olmazdı.
Hz. Âişe (r.a.) validemiz şöyle buyuruyor:
“Allah’ın Peygamberi bir günde birbiri ardı sıra iki defa arpa ekmeği ve
zeytin yağı ile karnını doyurmadan bu âlemden göçtü.”9
Kuru bir yatak, içi hurma lifi dolu bir yastık, bir su kabı ve bir hayvan derisi. İşte O’nun bütün serveti, bütün ev eşyası bu idi.
O’nun aile fertleri de, aynı sadelik içerisinde yaşıyordu. Ay geçer, pişirilecek bir şey olmadığından evinde ateş yanmazdı, su ve hurma ile yetinilirdi.10
Yüce Peygamberimizin insanlığa örnek mukaddes hayatını incelemeye
devam edeceğimizi bildirir, Mevlâmızdan kalplerimizi Peygamberimizin sevgisiyle doldurmasını dilerim. Hutbemizi bir âyet manâsıyla bitiriyorum:
“Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse işte onlar Allah’ın kendilerine nimetler verdiği Peygamberlerle, gerçek doğrularla, şehitlerle ve iyi kişilerle beraber
olacaklardır. Onlar ne iyi arkadaştır.”11

9 Tac, 5/175.
10 Tac, 5/175.
11 Nisa, 69.
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Peygamberimizin Yüce Hayatı II

Şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.) in insanlık hayatının bütün
safhalarını içine alan mukaddes hayatını, değişik zümrelerin gözüyle incelemeye devam edelim
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Bir Asker, Bir Kumandan mısınız?
Geliniz sizinle yirmi yedi gaza yapmış olup dokuzunda bizzat savaşmış
bulunan cihan tarihinin büyük kumandanı Ulu Peygamberimizin hayatına bakalım.
İşte Bedir Günü.. Çok daha kuvvetli ve teçhizatlı(donanımlı) düşmanına
karşı azimli, kararlı ve inançlı kumandan Hz. Muhammed’i dua ederken, zafer niyaz ederken görüyoruz. Az sonra O, arkadaşları ile harp divanını kuracak, tatbik olunacak usulü tesbit edecek ve savaş meydanında arkadaşlarıyla
aslanlar gibi kükreyecektir.
Çünkü O ve muhterem arkadaşları, yurtlarını basmak, hakları ve hürriyetlerini çiğnemek ve canlarına kıymak için silâha sarılmış zâlimler güruhuna
karşı, Rabbimiz tarafından büyük bir cihad vermekle mükellef kılınmıştı.
Bakara Sûresi: Âyet 191:
“Sizinle savaşanlara karşı Allah’ın koyduğu kurallar çizgisinde ve O’nun rızası için siz de savaşın. (Gereksiz öldürme gibi insanî) sınırları aşmayın. Çünkü Allah sınırları aşanları sevmez.”
İşte Uhud Günü. Askeri tarafından candan sevilen disiplinsever kumandan Peygamberimizi, gür sesiyle talimat verirken dinliyoruz. O, Allanın nizamını müdafaa için savaş veren askerlerini gaza ve şehâdet mefküresiyle teşci
ediyor, fakat kendisi savaş meydanından uzaklaşmıyordu. O’nu dişi kırılmış,

miğferi gül yüzünü kana boyamış bir halde, elinde kılıç savaş ederken görüyoruz.
O, bir cihan operatörü olarak, kılıcını küfrün-zulmün kalbinde bir şifa
neşteri gibi dolaştırıyor, rahmet olarak gönderildiğinin şuuru içinde, şifa kabul
etmek istemeyen azgın kâfirler için de şöylece hidayet diliyordu:
“Allahım! Kavmimi doğru yola ilet. Günahlarını bağışla. Çünkü onlar
yaptıklarının farkında değillerdir.1
Mübarek dişleri kırıldığı, nurlu yüzü kana boyandığı zaman, düşmanlarına beddua etmesi istenildiğinde de, şöyle buyurmuştu:
“Ben lâ’net etmek için değil, rahmet olmak için gönderildim.”2
Evet... Hendek harbinde elinde kazma hendek kazan, ordusuyla muzaffer
olarak Mekke’ye giren ve otuz bin mücahidle Tebük Seferi’ne çıkan kumandan, harb ve rahmet Peygamberi Hz. Muhammed’den başkası değildi.
Bir Ticaret adamı mısınız?
Hayatında bir defa olsun yalan söylemediği, va’dinden dönmediği için
düşmanları tarafından bile “emin = güvenilir” sıfatı ile anılan, gençliğinde dürüst bir ticaret hayatı ve vefakâr bir ortaklığı olan aziz Peygamberimizin hayatında üstün ticaret örneklerini bulacaksınız.
O, örnek oluyor ve şöyle buyuruyordu.
“Bizi aldatanlar bizim yolumuzda değildir.”3
Bir Hukukçu, Bir Devlet Kurucusu ve Yöneticisi misiniz?
Peygamberimizin on yıllık Medine hayatını ruhunuza sindiriniz. O’nu eşsiz bir siyasî, büyük bir hukukçu, yapıcı bir idareci olarak bulacaksınız.
Hicretten sonra Medine İslâm Devleti’ni kuran siyasî Hz. Muhammed’dir.
Dünyanın ilk yazılı Anayasası olan Medine Devleti Anayasasını ortaya koyan
büyük hukukçu O’dur. Adalet, liyakat ve şûra (seçim)ilkeleri ile yapılandırılacak cumhuriyetin temellerini atan büyük kurucu da O’dur. Kurduğu devletin
yönetimini bizzat üstlenmiş, danışmayı bir gün olsun terk etmemiş, engin bir
mesuliyet duygusu içersinde âdil bir idare tesis etmiştir.

1 Şerhüş-Şifa, 1/237.
2 Tac, 5/37.
3 S. Tirmizi Hn. 1315, M. Mesâbîh Hn. 3796.
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Bir Âbid misiniz?
Zikri, fikri daima Hak ile olan, Allah’a karşı kâmil bir teslimiyet içersinde
yaşayan Peygamberimizden daha âbid bir kimse bulamazsınız. O, en büyük
ruh huzurunu, gözümün nuru dediği namazda bulurdu. Eşi Hz. Âişe (r.a.) validemiz, şöyle anlatıyor:
“Hz. Peygamber bazı geceler ayakları şişinceye kadar namazda kıyamda
dururdu.
Ya Resûlellah! Niçin bu kadar çok ibadet ediyorsunuz.
Allahu Teâlâ, sizin geçmişteki ve gelecekteki günahlarınızı atfetmiştir dedim. Şöyle buyurdu:
- Şükreden bir kul olmak istemez miyim?4
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Ramazan ayı dışında başta Şaban ayı olmak üzere Recep ve Muharrem aylarında bolca oruç tutardı. Her kamerî ayın 13, 14 ve 15. günlerini oruçla geçirirdi. Her işe başlarken Allah’ın adıyla başlar. “Allah’ın adı anılarak başlanmayan her iş bereketsizdir”5 buyururlardı.
Her işi, Allah’a hamd ile biterdi. Yemek yerken, su içerken, yatarken, kalkarken, giyinirken, yolculuğa çıkarken, bütün işlerinde Allah’a dua ve niyaz
halinde olurdu.
Bir İnkılâbcı mısınız?
İnsanların insanlara mahkûm edildiğinden, ahlâkî çöküntüden, içtimaî
(sosyal) adaletsizlikten ve çıkar çatışmalarından ıstırap duyuyor, coşkun bir
imanla kükremek, cemiyetin bağrından bir nur gibi fışkırmak istiyor, insan
hakları ve hürriyetleri adına gerçekleştirilmesi gereken bir fazilet inkılâbının
aşkını mı taşıyorsunuz?
Tek başına, cihan tarihinin en büyük ruh, madde ve mâna inkılâbını gerçekleştiren Ulu Peygamberimizi, hamle ve hareket aşkını ruhlara işleyebilecek
en büyük dâva adamı olarak bulacaksınız. O’nun mücadele ve feragat dolu hayatı, muhtaç olacağımız hamaset (kahramanlık)örneklerini taşımaktadır.
O, İslâm Dini’ni tek başına tebliğ etmeye başladığı zaman, karşısına çıkan Mekke şehir devletine ve O’nun temsilcileri olan azgın kâfirler güruhuna
4 R. Salihin B. Fil-Mücahedeti.
5 Camius-Sağîr, 2/92.

zerre kadar taviz vermemiş, Hak Nizamı’nı tebliğe berdevam olacağını şöylece açıklamıştı:
“Allah’a yemin ederim ki, güneşi sağ elime, ayı da sol elime koyacak olsalar, Allah İslâm Dini’ni (insanlara) yayıncaya, ya da ben bu uğurda can verinceye kadar İslâm Dinini tebliğ etmekten vazgeçmem.”6
Yüce Rabbimizden cümlemizi Şanlı Peygamberimizin nurlu yolunda daim kılmasını diler, O’na salât ve selâmlarımızı sunarım.
İnşaallah mevzûumuza devam edeceğimizi bildirir, hutbemizi iki âyet
manâsıyla bitiririm:
“... Kim Allah’a ve peygamberi Hz. Muhammed’e itaat ederse (Allah) onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar, o ve onun gibiler orada ebedî kalıcıdırlar. Bu, en
büyük bir kurtuluştur/mutluluktur.
Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder, Allah’ın koyduğu sınırları inkâr
ederek çiğnerse onu da ateşe koyar. Onun için ebedi kalacağı ateşte aşağılatıcı bir
azab vardır.”7

6 Siretü İbn-i Hişam, Kahire, 1/285.
7 Nisa, 13 -14.

67

Peygamberimizin Yüce Hayatı III

Şanlı Peygamberimizin üstün ahlâkını dile getirmeye devam edeceğiz.
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Ahlâk ve faziletin, en canlı ve cazip örneklerini bulmak mı istiyorsunuz?
Geliniz, “Büyük bir ahlâk üzerinde olan …” Şanlı Peygamberimizin yüce ahlâkını inceleyelim:
“Ben, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” buyuran, tebliğ ettiği
İslâm dinini, güzel ahlâk olarak tarif eden Peygamberimizin hayatında, aradığınız üstün örnekleri bulacaksınız.
O, “Sizin ahlâkı en güzel olanlarınız en hayırlılarınızdır.” buyurarak faziletlere yönlendiriyor, bizzat kendisi de bütün ahlâkî kıymetleri şahsında toplayarak, mü’minlere örnek oluyordu.
Güler yüzlülüğü, tevazuu, merhameti, sabrı, affı, muhabbet ve müsamahası (hoş görüsü) çevresine rahmet sağanakları hâlinde dökülürdü.
Güler yüzlülüğü ve tatlı dili
O, hayatında bir defa olsun kalb kırıcı bir söz ve davranışın sahibi olmamıştır. O, insanların en çok gönül alanı idi. Daima tatlı sözler söyler, herkese
karşı güler yüz gösterirdi.
Sahabîlerden Abdullah b. Haris, şöyle der:
“Ben Resul-i Ekrem’den daha çok tebessüm eden bir kişi görmedim.”1
Hayat çağlayan nurlu yüzünü görenler, O’na âşık olurdu.
Yahudi âlimlerinden Abdullah b. Selam, Medine’ye hicret ettiği gün, Pey1 Sırasıyla Bak. M. Mesabih 5829.

gamberimizin mehtapları solduran gül yüzünü, bir fazilet şelâlesi hâlinde çağlayan gönül alıcı bakışlarını gördüğünde; “Bu yüz, yalancı yüzü değildir.”2 diyerek Müslüman olmuştu.
Peygamberimizin yüce ahlâkına ona hizmet ederek en yakından şâhid
olan Hz. Enes (r.a.) şöyle der:
“On sene Hz. Peygamberin hizmetinde bulundum. Bana bir defacık olsun
of bile demedi. Yapmadığım bir iş için niçin bunu yapmadın veya yaptığım bir
iş için, niçin bunu yaptın şeklinde, kırıcı bir ifade kullanmadı.”3
Tevazuu
Tevazu O’nda zirveleşmişti. O, İnsanlar arasında zengin-fakir, hür-köle
şeklinde bir ayırım yapmaz, yapılmasını da hoş karşılamazdı.
“... Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır.”4 buyururdu.
O, kendisine bile farklı muamele yapılmasını istemezdi. Bir gün mutluluk
yuvası evlerinden çıktıklarında, ayağa kalkan sahabelerine
“Müslüman olmayanların birbirlerini yücelterek ayağa kalktığı gibi, siz de
ayağa kalkmayın.”5 buyurmuştu.
O, her an mütevazi idi. Huzurunda titremeye başlayan bir adama şöyle
söylemişti:
“Arkadaş titreme! Ben bir melik/kral değilim. Kureyşli, kuru ekmek yiyen
bir kadının oğluyum.”6
Kendisini fazlaca meth u sena edenlere de şöyle buyurmuştu:
“Ey insanlar! Allah’tan korkunuz. Şeytana uymayınız. Ben yalnız Abdullah’ın oğlu Muhammed’im. Allah’ın kuluyum. Allah beni Peygamberliği ile şereflendirdi. Bana bundan fazlasıyla tazim göstermenizi istemem.”7
Bir gün arkadaşlarıyla seferdeyken konaklarlar. Bir koyun kesmek isterler.
Bir kişi ben koyunu keserim, diğeri ben yüzerim, bir üçüncüsü de ben pişiri2
3
4
5
6
7

Peygamberimizin Tebligat ve Talimatı, 2/459.
M. Mesabih, 5801.
Tac 5/60.
Tac 5/, 254, 17-18.
Es-Şifa sh. 103.
Asr-ı Saadet, Ö. R. Doğrul, (1928) 2/925.
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rim deyince şanlı Peygamberimiz, ben de odun taşırım demişlerdi. Kendisine,
siz zahmet etmeyiniz denilince de şöyle buyurmuşlardı:
“Görüyorum ki, siz beni aranızda ayrıcalıklı bir yere oturtmak istiyorsunuz.
Fakat ben bu durumdan hoşlanmam. Şüphesiz şanı yüce olan Allah, arkadaşları arasında ayrıcalıklı olanı sevmez.”8
Merhameti
Aziz Peygamberimiz bir merhamet menbaı idi. Hassas(duyarlı) kalbi bütün canlılara karşı şefkatle çağlardı. O, mü’minlere ve bütün canlılara karşı
pek merhametliydi. Daima söyler öğüt verirdi:
“Can taşıyan her varlığa merhamette mükâfat vardır.”
“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.”9
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Ashab-ı Kiramdan Sa’d İbn-ü Ubadeyi hastalığında ziyaret ettiğinde üzüntüsünden ağlamışlardı.
O’nun engin şefkati, hayvanları da kuşatırdı. Hayvanlar hakkında Allah’tan
korkun, onları iyi besleyin buyururdu.
-Allah ondan razı olsun- Devesine haşin/sert muamele yapan Hz. Aişe validemize:
“Yumuşak davran. Yumuşaklık hangi şeyde bulunursa, o şeye güzellik
verir.”10 buyurmuştu.
Yıldız sahabelerden Abdurrahman b. Abdullah şöyle anlatıyor:
“Hz. Peygamberle bulunduğumuz bir askerî sefer sırasında (konakladık.)
Bir ihtiyaç gereği (konaklama yerinden) ayrıldım. Yuvasında bir serçe kuşu
gördüm. Yanında iki de yavrusu vardı. Yavrularını aldım. Yavrularını aldığım
için serçecik etrafımda kanat çırpıp duruyordu. Bu durumu izleyen Allah’ın
Resûlü geldi ve şöyle buyurdu:
- Yavrularını alarak bu kuşa kim acı verdi? Verin ona yavrularını.”11

8 Muhammed (s.a.)ın Peygamberliği, Diyanet Yayını sh. 48.
9 Tac 5/58.
10 Tac 5/18-19.
11 Tac 5/18-19.

Sevgisi
Sevmek O’nun vasfıydı. Cihan tarihinde O’nun kadar sevmiş ve sevilmiş
bir insan yoktur.
O, Allah için sevmenin en büyük ibadet olduğunu bildiriyor, Yaratandan
ötürü bütün canlılara sevi saçıyor, sine açıyordu.
O, kendisine (Anam, babam sana feda olsun Ya Resûlallah) diyerek sevgi
izhar eden ve etrafında pervaneleşen Ashab-ı Kiram’ın en aziz mahbubu, Mekke ve Medine şehri çocuklarının bile biricik sevgilisi idi.
Aziz Peygamberimiz çocuklara selâm verir, onlara latîfe eder, bazan da
oyunlarına iştirak ederdi. Sevindirmek için, çocukları devesine bindirirdi. Enes
b. Malik (r.a.) şöyle buyurur:
“Peygamber efendimiz, biz çocukların arasına karışır ve güler yüzle bize
lâtife ederdi. Hatta kuşu olan küçük kardeşime: ’Ey Ebu Umeyr! Kuşcağız ne
oldu?’ diyerek lâtîfe ederdi.”12
Bütün âcizlere ve zayıflara olduğu gibi, çocuklara karşı da kalbi sevgi ve
merhametle dolu idi. Onlara hayır dualarda bulunurdu.
“Düşmanı sev ve affet.” diyerek fazilet izhar eden bir çok insan duymuşuzdur. Fakat, şahsi düşmanlarına şefkat gösterebilen, onları bile af edebilen
insan var mıdır? O insan, büyük Peygamber Hz. Muhammed’dir. O, kendisine suikast teşebbüsünde bulunan kişilere kadar, bütün şahsî düşmanlarını affeden bir insandır.
Peygamberimiz, hayatında bir kerecik olsun nefsi için intikam almamış,
daima affetmiştir. O, ancak Allah’ın tayin ettiği İslâm Şerîatinde yer alan cezaları tatbik ederdi. Saygıdeğer validemiz Hz. Âişe şöyle buyurur:
“... Hz. Peygamber kendi nefsi için katiyen intikam almazdı...”13
Mekkeli kâfirlerin Müslümanlara yaptıkları zulmü, Peygamberimize yaptıkları eza ve cefayı, O’nu Mekke’den çıkmak zorunda bıraktıklarım bilirsiniz.
Peygamberimiz kuvvetli bir ordu ile Mekke’yi fethedince bütün bu insanlar
korkularından dehşete düştüler. Fakat O, onlara dokunmadı. Kâbe’de yaptığı konuşmada hepsini affettiğini bildirdi. Cihan tarihi böyle bir vaka kaydetmemiştir.
12 S.B.M. Tecrid-i Sarih Ter. 12/166.
13 M. Mesabih 5817.
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Yaratandan ötürü insana saygısı
Mekke’nin fethi günü Hz. Ebu Bekir henüz Müslüman olmamış olan babası Ebu Kuhafe’yi Hz. Peygamberimizin huzuruna getirince, Peygamberimiz şöyle buyurdu:
- “Ya Ebu Bekir! İhtiyara eziyet etmeseydin. Ben onun yanına giderdim.”14
Misalleri çoğaltsak da Hz. Peygamber’in yüce ahlâkını dile getirmek, bizim için mümkün değildir. Çünkü Rabbimiz onu Kur’ân buyruklarıyla yetiştirip edeplendirmiş ve Kur’an’ında:
“Sen yüce bir ahlâk üzerindesin”15 buyurmuştur. Gerçekten O’nun ahlâkı,
Kur’ân Ahlâkı idi. Kur’ân’ı yaşarsak onun ahlâkıyla ahlâklanmış oluruz.
Yüce Rabbimden cümlemizi Peygamberimizin çizgisinde yaşatarak dünyamızı ve âhiretimizi mutlu etmesini dilerim.
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14 Peygamberimiz ve Ashabının yaşadığı Müslümanlık, 1/81.
15 Kalem, 5.

Sahabe Nesli ve Devrimiz Müminleri

Buyurun sizinle 14 asır evveline, düşünce ve vicdan ışığı ile madde ve
zulüm hâkimiyetinin kararttığı ufukları aydınlatarak Mekke vadisine inelim.
Kâbe merkezli olarak yükselelim.
İnsanlığın o günkü dehşet verici haline, o günkü Bizans’ın, Roma’nın,
Çin’in, İran’ın ve Arabistan Yarımadasının insanlık gözlerine kanlı yaşlar akıtacak, yakıcı, ürpertici durumuna ibret ve irfan nazarlarımızla bakalım.
Tıpkı maddeyi putlaştıran, yemek, içmek ve seksüel arzularını tatmin etmek ihtirası ile yaşayan, hakkı, adaleti, ahlâk ve fazileti prangaya vuran, kararttığı insanlık yüzünü zâlim ve öldürücü madde medeniyeti ile örtmeye çalışan 20. asrın insanlığı gibi, gerçek anlamı ile ilkel ve de medenî vahşette ileri merhaleler katetmiş insan toplulukları göreceğiz.
Yaradılış gayesinden uzaklaşmış, ruhen zavallılaşmış bu insanlar, Allah’a
olan inanç ve bağlılıklarını yitirmişler putlara ve putlaştırdıkları geleneklere
tapıyorlardı. Çıkarları mabutlaştırıyorlar; cinsel anarşiyi, alkollü içkileri, kumar türlerini ve her türlü ahlâksızlığı bayraklaştırıyorlardı. Engin bir ihtirasla
yaşıyorlar, canavarlar gibi kan döküyorlar, hakka batıl, fazilete rezîlet mührünü vuruyorlar, âhiret sorgusu ve azabına inanç taşımıyorlardı.
Tanrılaştırdıkları sapık önderlerin ve putlaştırdıkları bâtıl sistemlerin izinde bunalımlar içerisinde kıvranan bu insanlar, büyük bir kurtarıcıya, ilâhî bir
hayat nizamına şiddetle muhtaçtı.
Ruhlar muzdarip, gönüller bezgin olarak doğacak hayat güneşini beklerken, milâdın 611. yılında Mekke’de Hira dağından bir nur çağlayanı dökülmeye başlıyor.
Allah’ın büyük elçisi Hz. Muhammed (s.a.) huzur, saadet ve tekâmül do-
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lu bir dünya hayatının projelerini ihtiva eden mukaddes kitabımız Kur’ân-ı
Kerîm’le bütün insanlığın önüne çıkıyor ve ilâhî davet başlıyor.
Allah’ın birliğine, yalnız O’nun hâkimiyetine, ahlâk ve fazilete, adalet ve
eşitliğe, kardeşlik ve sevgiye, maddî ve manevî gelişmeye, tek kelime ile gerçek insanlığa yapılan bu çağrı, akıllan tatmin ediyor, ruhlan gıdalandırıyor ve
ilâhî nizam etrafında birleştiriyor.
Böylece insanlığın yüce peygamberi, şanlı önderi Hz. Muhammed etrafında bir nur nesli; Kur’ân nesli çevreleniyor. Öyle mukaddes bir nesil ki, canından, cananından, yurdundan geçiyor, iman hayatından, yüce Peygamberimize
sevgi ve bağlılıktan, Kur’ân rehberliğinden geçmiyor.
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Kafalarına göre değil, İslâm’a göre Müslüman olan, kuvvetini Allah’tan,
hayatî ölçülerini Kur’ân’dan alan bu aziz nesil, peygamberimizin önderliği altında saf bir İslâm hayatı yaşıyor. Bu mukaddes nesilde aşk ihtirasa, ruh bedene, iman küfre, nur zulmete, adalet zulme, gerçek insanlık cahiliyyet ve vahşete galip geliyor. Böylece, insanlığın o güne kadar görmediği ve kâinat nizamının
sona ereceği güne kadar göremeyeceği bir saadet devri doğuyor.
Yüce Peygamberimizin 23 senelik bir fazilet mücadelesi ile en büyük insanlık inkılâbı vücuda geliyor. Kur’ân’ın tatbik edilmek için gönderildiğini idrak eden bu neslin, Yüce İslâm Dini’nin hayat düsturları ile şekillenen hayatı,
kâmil insanlığın erişilmez örneğini meydana getiriyor.
Bu öyle bir nesildir ki, gerçekten insanlık aradığı, bulmak özlemini duyduğu Hayat Örnekleri’ni bu nesilde bulabilir.
Evet, insanlık, âlemlerin Rabbine inanmanın, O’na sığınmanın, O’nun emirleri ve yasaklarına göre yaşamanın engin imân zevkini, bir peygamber izinde ve
rehberliğinde yaşamanın mesud edici neticelerini, bu nesilde görebilir.
İnsanlık, inanılan hayat nizamını tâviz vermeden aşkla yaşayabilmenin,
yabancı inanç sistemlerine ve değer yargılarına karşı, kararlı bir ruh harbi verebilmenin ve bir ömür boyunca inançlardan taviz vermeden yaşayabilmenin
tarif edilemez yüceliğini bu nesilde hissedebilir.
İnsanlık, çeşitli milletlere, değişik inançlara, apayrı hayat görüşlerine sahip insanların, üstün bir hayat tarzını aynı imanla, aynı aşkla, aynı gaye ile ve
bir arada kardeşçe yaşayabileceğini bu nesilde görebilir.
İnsanlık, kan dökmenin, zayıfı ezmenin, âcizi sömürmenin tabiî bir zevk
haline geldiği bir cemiyette, candan evvel canan görüşünün hâkim olabileceği-

ni ve en ince insanî duyguların derin bir vecd ile yaşanabileceğini bu mukaddes nesilde müşahede edebilir.
İnsanlık toplumsal görevleri, taliplisi olan ve birbirlerinin şeref ve haysiyetine tecavüz edebilen muhteris insanlara değil, mesuliyet duygusu ile ürperen, yapamam endişesi ile yüreği sızlayan liyakatli insanlara verilmesinin gereğini bu nesilden öğrenebilir. Kitle halinde adalete, ilim ve ihtisasa boyun eğebilmenin en medenî ve mesud edici neticelerini bu nesilden alabilir.
Evet, insanlık, köle iken yönetici ve kumandan olabilmenin, her zaman
ve her yerde Hak’dan sapan idarecilere ve hâkimlere karşı gerçeği haykırabilmenin, insanlara değil yalnız Allah’a baş eğmenin engin ruh asaletini ve hürriyet mefkuresini bu nesilde tanıyabilir.
Çünkü onlar Kur’ân-ı Kerime ve Hz. Muhammed’e bizler gibi inanmakla yetinmiyorlar, inandıklarını yaşıyorlardı. Onlar Peygamberimizin açıkladığı
şu gerçeği benimsiyorlardı:
“İman arzularla (sözlü ve görüntülü) süslenmelerle değil kalplerde yerleşmesiyle yaşayışın da onu doğrulamasıyla vücut bulur.”1
Aziz Mü’minler!
Yüce Rabbimizin insanlığa lütfettiği mukaddes kitabımız elimizde, Allah’ın
seçtiği şanlı Muhammed aleyhisselâm muhteşem risaleti (peygamberliği) ile
önümüzde, İslâm Nizamı’nın aşkla yaşanması halinde, fertte, ailede ve cemiyette meydana gelecek mübarek inkılâbı misallendiren sahabe nesli hayat yolumuzun üstündedir.
Hal böyle iken, ne acıdır ki, insanlığın Kur’ânsız ve Muhammed’siz yaşadığı çağlardaki hali ve istikbali karartan korkunç bir zulmet içinde yaşıyoruz.
Tıpkı milâdî 6. asırda olduğu gibi putlaştırılan güçsüzlere, ölü sistemlere
tapanlar, kendi materyalist kafalarını mabut edinenler ve İslâm Dini’ni bir bütün
halinde yaşama faaliyetlerine fiilen ve lisanen karşı çıkanlar çoğalmaktadır.
Bunun için de inançsızlık, çıkarcılık, riyakârlık, bencillik giderek gelişmektedir. Şehvet azgınlaşmakta, alkollü içkiler yaygınlaşmakta, faiz ve kumar
bütün türleri ile artmaktadır. Zulümler, istismarlar, israflar ve haksız işgaller
çoğalmaktadır. Sevgi, saygı, merhamet af ve adalet anlamlarını yitirmektedir.
Mazlumlar korunmamakta, yoksullar aranmamaktadır.
1 Camiüs-Sağîr (Leyse) bölümü, 2/134.

75

En acısı, kurtuluş ve mutluluk kaynağım keşfedemeyişimiz; İslâm Dini’ni
Hayat Nizamı olarak göremeyişimizdir.
Kullarına merhameti sonsuz olan Allah; insanlar için seçtiği İslâm’dan
başka bir din göndermeyecek, insanlığı nura yöneltecek yeni bir Muhammed
gelmeyecektir.
Geliniz, Kur’ân-ı Kerimi dinleyerek, yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed’i izleyerek yüceleşen İslâm’ın ilk müminlerini; sahabe neslini örnek alarak yaşayalım.
Hutbemizi Nûr sûresinden iki âyet anlamı ile bitiriyorum.
“Mü’minler, aralarında hüküm vermek için Allah’ın kitabına ve Peygamberine
çağrıldıkları vakit, onların sözü ancak dinledik ve itaat ettik, demeleridir. İşte bunlar zafer ve saadet bulacak olanlardır.
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Kim Allah’a ve Peygamberi Muhammed’e itaat eder, (yaptığı günahlardan ötürü) Allah’tan (saygı duyarak) korkar ve O’nun (emirleri ve yasaklarına aykırılık) tan
sakınırsa, işte bunlardır ebedî huzura-(Cennet nimetlerine) kavuşacak olanlar.”2

2 Nur, 51-52.

Gerçek Mü’min

İslâm, insanı yaratan Allah’ın insan için koyduğu ve insanlar arasından
seçtiği son Peygamber Hz. Muhammed’le insanlığa gönderdiği bildiriler, emirler ve yasaklar manzumesidir.
Mümin; İslâm Dini’nin iman esaslarına inanan ve bu inancıyla yaratılış sebebini kavrayan, kâinatı(evreni), yerküresini ve öz varlığını tanıyan, nasıl yaşanılması gerektiğini öğrenen ve ölümle başlayacak Âhiret hayatının saadetini
sağlamak gayesiyle yaşayan insandır.
Mü’min; Kur’ân-ı hayat nizamı, Hz. Muhammed’i biricik hayat önderi edinen nizam ve aksiyon adamıdır.
Mü’min; İslâm Dini’nin tartışılmaz yasaları çerçevesinde aşkla yaşayan disiplinli bir mana eridir.
Çünkü o Peygamberimizin açıkladığı şekilde “Gerçek imanın kalple tasdik, dil ile ikrar ve İslâm Dini’nin mükellef kıldığı vazifeleri yapmak”1 olduğunu bilen insandır.
Mü’min; hayatî görevinin ve mutluluk sebebinin ibâdet, ibâdetin de Allah’ın ve Peygamberi Hz. Muhammed’in emir ve yasaklarına göre yaşamak olduğuna inanan insandır.
Mü’min; iman dolu bir yürekle yaşayan, özel şartları tahakkuk ettiğinde namazla, oruçla, zekât ve hacla; ticarette doğrulukla; sosyal hayatta birlikle; mektepte(okulda) ilmî çalışmalarla; fabrikada sağlam imalâtla; yönetimde adaletle... ibâdet edilebileceği şuurunda olan ve hayatını ibâdetleştiren insandır.
1 İ. Mace Hn. 65.
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Mü’min; hususiyle günde beş defa namaz kılarak Allah’a ve O’nun yasalarına baş eğen, vicdanı hür, kalbi aydın, güçlü ve korkusuz insandır.
Mü’min; özel şartlarını haiz mü’minlerin malında, toplumun muhtaç kesimi için zekât, âciz akraba için nafaka gibi haklar olduğuna inanan ve bu vazifelerini îfa eden insandır.
Mü’min; toplum menfaatlerini, ferdî çıkarların üstünde tutan, sanatı ve
memuriyeti ile iktisadî ve kültürel hamleleriyle cemiyetini geliştirmek için çırpınan, öz ifadeyle mutluluğunu, toplumun refahında gören insandır.
Mü’min; Dinimizin, olgun aklın ve ilmî verilerin red ettiği ve toplumu
olumsuz yönde etkileyen içki, kumar, zina, rüşvet, karaborsa, faiz, benlik, zulüm, riya, hased gibi ilâhî haramlardan nefretle kaçınmaya çalışan insandır.
Mü’min; zulme ve sömürüye karşı şahlanan, zalimi düşman bilen, yalnız
Hakk’a Hak için baş kesen insandır.
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Mü’min; ilimde ve çalışmadaki sabrı fazilet bilen insandır.
Mü’min; kişiyi muradına erdirecek yerde açlığa ve dilenciliğe mahkûm
eden sabır anlayışına ve fakirliğe mahkûm eden tembellikten doğma kanaate
karşı çıkan insandır.
Mü’min; kafasını işleten, vücudunu çalıştıran, ahlâk ve fazilette, ilim ve
teknikte, sanat ve ticarette her geçen gün gelişmek isteyen ilerici ve hamleci
bir ruhun insanıdır.
Mü’min; sloganların ve özentilerin değil; realitenin, tekâmülü kucaklamak isteyen cehdin insanıdır.
Mü’min; bütün dünya nimetlerinin, o nimetlerin yaratıcısına inanmış
mü’minlere lâyık olduğu şuurunda olan insandır.
Mü’min; vahyin ve ilmin ışığında aydınlanmayı ve ince bir telkin edasıyla
çevresini aydınlatmayı vazife bilen ve nemelâzımcılığa düşman olan insandır.
Mü’min; Kur’ân’ın ve Sünnet’in açıklamadığı hususlarda imanlı bilgili ve
tecrübeli mü’minlerle istişareyi vazife bilen ve danışmayı terketmeyen kişidir.
Mü’min; içtimaî(sosyal) istikrar ve huzur için, maddî ve manevî kalkınma
için, birliği zarurî gören ve beraberliğin de ancak iman, fikir ve gaye bağlarıyla sağlanabileceğine inanan gerçekçi insandır.
Mü’min; ağlayan göz, hislenen gönül, ızdırap duyan kalp, çağlayan merhamettir.

Mü’min; yüceliği maddî mevkide, siyasî nüfuzda değil, inançta, ahlâkta,
Hakka götüren ve halka yönelten ilimde, ihtisasta ve hizmette gören insandır.
Mü’min; özel mülkiyeti kabul eden, ancak faizi, karaborsacılığı, emeği istismarı, hileli imalât ve ticareti; zulüm ve sömürü yoluyla kazanç bilen ve gayri meşruluğunu haykıran insandır.
Mü’min; tüketimde sınıf farklarını doğuran lüks ve israfı, içki, kumar ve
fuhuş harcamalarını Hakk’a isyan bilen insandır.
Mü’min; sürekli veya geçici olarak temas kurduğu bütün cemiyet fertlerini ancak İslâm Dinine inanan ve bu dini hayatına tatbik edenlerden seçmeye
çalışan gaye ve hareket adamıdır.
Mü’min; pozitivist felsefe, Darvinizm, Froydizm ve Marksizm gibi materyalist akımlarla sağ duyusu körelmiş din, ahlâk, vatan ve tarih değerlerinden
kopmuş maddeci kadrolardan ve maddeci eğitim sisteminden ancak şer gelebileceğine inanan insandır.
Mü’min; hayatının her anında vazifeli melekler tarafından sözlerinin tescil edildiğini, bütün davranış ve fiillerinin yakın çekimle filme alındığını bilen,
ölümle başlayacak ve kabir hayatıyla devam edecek âhiret hayatında amel dosyasıyla Allah’ın huzuruna çıkarılacağına; ceza veya mükâfat göreceğine iman
eden ve bu şuurla yaşayan insandır.
Mü’min; insanı Allah’a bağlayan, sosyal adalet düstûrlarıyla fertlerin yarınlarını tekeffül eden, suçun cinsine göre cezayı âmir olan, yönetimi Hakka
inanan halk aracılığı ile Hakk’ın ölçülerine göre tanzim eden İslâm Dini’nin
toplum hâkimiyetine özlem duyan insandır.
Öz ifadeyle mü’min; çağlan yaratan Allah’ın çağlar üstü kıldığı İslâm Dini- ne
inandığı için çağların üstüne çıkan ve Cennet’lere namzet olan insandır.
Aziz Mü’minler!
Ferdî, ailevî ve içtimaî hayatımızda mutlu olmak, âhiret saadetine ermek
istiyorsak, âyet ve hadîs anlamlarından harekeketle vasıflarını özetlediğimiz
gerçek mü’minlerden olmalıyız. Cuma, Ramazan ve Bayram Müslümanlığını
aşmalı, hayatımızı İslâmlaştırmalıyız.
Zira yalnız “inandık” demekle yetinenler, inançlarını koruyacak bir iman
ve amel insanı olarak yaşamayanlar için gelecekte mutluluk yok, ızdırab ve
azab vardır.
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Rabbimiz bu gerçeği şöylece açıklar:
“Elif lam mim! İnsanlar yalnız inandık demeleriyle bırakılıverileceklerini,
kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar? And olsun ki, biz onlardan önce yaşayanları da imtihan etmişizdir. Allah, elbette imanında doğru
ve samimî olanları da bilir, yalancı olanları da.”2
Yüce Rabbimden cümlemize gerçek mü’minlerden olma şuurunu ve aşkını ihsan etmesini diler, hutbemizi bir âyet manâsıyla bitiririm:
“İman eden ve (sorumlu kılındıkları) güzel amelleri yapanlar (yok mu?)
Ne mutlu onlara.. Gidilip varılacak güzel yurt Cennet’te onlarındır.”3

80

2 Ankebut, 1-3.
3 Ra’d, 29.

İlâhımız Allah Yasamız Kitabullah

Bir ilke, bir kanun fert ve cemiyet hayatında ilgi ve saygı görüyor, tatbik
olunuyorsa onun varlığının anlamı ve değeri vardır. Yok sadece varlığına ve
gerekliliğine inanılmakla yetiniliyor da fertlerin iradelerine ve toplum hayatının akışına yön vermiyorsa onun mevcudiyetinin fiilî bir önemi yoktur.
İnanılan ve kabul edilen bu ana kaideyi iman ve amel hayatımıza teşmil
ederek şu sualleri öz nefsimize yöneltebiliriz.
Yüce Allah’ın varlığına, birliğine, yaratıcılığına, bilgisi ve gücü sınırsız ortaksız bir Rab olduğuna inanmamızın hayatımızdaki rolü nedir?
O’nun bildirileri, emirleri ve yasaklarını ihtiva ettiğine inandığımız Kur’ân-ı
Kerim’in ferdî ve içtimaî hayatımızdaki etkinliği nedir?
Muhterem Mü’minler!
Kur’ân-ı Kerim vicdanların hakim düzeni ve pratik hayatın arzuyla tatbik
edilir nizamı olmadan maziyi, hali, istikbali bilen kadir-i mutlak bir Rab olduğuna inandığımız Allah’ı fiili hayatımızda biricik mabut; ortaksız ilâh tanımamız mümkün müdür?
Elbetteki değildir. Zira Allah’ın haram kıldıklarını helâl kılan, helâl kıldıklarım da haram kılan fertleri ve sosyal kurumları meşru tanımak, onları mabut edinmektir.
İlâhî yasaları yürürlükten düşürmek ve bu esaslarla çelişen prensipleri yüceltmek ise Allah’a şirk koşmaktır.
Nitekim Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Allah’ın helâl kıldıklarım haram, haram kıldıklarım da helal olarak kendilerine sunan hahamları ve
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papazlarını onaylayan Yahudileri ve Hıristiyanları, hahamlarını ve papazlarını
ilâh tanımış olmakla suçlamıştır.1
Devrimiz Müslümanları ilâhlar edinmeyi; Allah’a ortak koşmayı, sadece
putlara tapmak gibi eksik ve kısır bir anlayış içinde kabul eder olmuşlardır.
Bu kabulden ötürüdür ki, Allah’ın ferdî, ailevî ve içtimaî hayatı tanzim edecek
emir ve yasaklarım ihtiva eden Kur’-ân-ı Kerîm, düzenleyicisi olması gereken
günlük hayattan çekilmiştir. Dirileri canlılığa ve ebedîlik aşkına erdirmesi gerekirken mezarlık kitabı olmuştur.
Açıklamaya çalıştığımız eksik ve kısır anlayışın mü’minleri İslâm Nizamı’ndan yoksun bırakacak tehlikeli bir şekil alabileceği endişesiyledir ki, Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
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“Ümmetimle ilgili olarak korktuklarımın en korkutucu olanı, Allah’a ortak koşmalarıdır. Dikkat edin, ben size onlar aya, güneşe ve puta tapacaklar demiyorum.
Fakat Allah’tan gayrisinin emirlerine ve arzularına göre iş yapacaklar... (Bu da onlar için Allah’a bir nevi ortak koşmak olacak.)”2
Allah’ın yanı sıra ilâhlar tanımak, bağışlanmayacak ve Cehennem azabına uğratacak pek büyük bir suç olduğu içindir ki ilk mü’minler ilâhlar edinme
anlamına gelebilecek davranışlardan şiddetle kaçmıyorlardı.
Bu sebepledir ki Kur’ânla bildirilen helaller ve haramlarla çelişen inançları, gelenekleri ve uygulamaları hemen bırakıyorlardı. Kur’ân-ı Kerim’in yasalarına uymayı Allah’ı ibadetli olmanın gereği görüyorlardı.
Bu şuurlarından ötürüdür ki Rabbimizin Kur’ân-ı Kerim’de “Namaz kılınız.” emri varid olunca bütün mü’minler namaz kılmaya başlamıştı. “Zekât veriniz.” emri gelince şartlarını taşıyan mü’minler vermeyi bir iman zevki ve vicdan neşesi haline getirmişlerdi. “Allah’ın onay verdiği çizgide savaşınız.” buyruğu ise bütün mü’minleri iman saflarında savaşmaya hazırlamıştı.
Mü’minler!
Allah’ı biricik mabud; ortaksız ilâh kabul etmeyi O’nun kitabı Kur’ân-ı
Kerim’in düsturlarına göre yaşamak manasına anlayan ilk mü’minlerin hayatından iki örnek vererek konumuza açıklık getirelim.
Asrımızın cahiliyeti gibi karanlık bir cahiliyet hayatı yaşayan milâdî 6.
1 Anlam olarak Bak. İbn-ü Kesîr Tevbe, 31, 2/348; Hak Dini Kur’ân Dili 2. Baskı, 4/2512.
2 İbn-i Mace, Hadis No: 4205.

asır Araplarında alkollü içkiler her dudağın sevgilisi, her merasimin protokol
gereğiydi.
Evet böyle bir cemiyetin inşam olan Ebu Büreyde Şöyle nakleder:
“Bir gün oturmuş içki içmeye başlamıştık. Ben bir ara kalktım, Peygamberin huzuruna çıktım, selâm verdim ve orada içkinin haram edildiğini bildiren âyetin indirildiğini öğrendim. Derhal arkadaşlarımın yanına döndüm ve
alkollü içkileri içme yasağım bildiren âyetleri “... artık bu iptilâdan vazgeçersiniz değil mi?” cümlesine kadar okudum. Arkadaşlarım hemen kadehlerindeki içkileri döktüler, küpleri devirdiler ve “Vazgeçtik Yarabbi! Vazgeçtik Yarabbi!” dediler.”3
Bu Kur’ân yasağından sonra Medine yolları günlerce içki aktı. Artık ilk
İslâm cemiyetinin içki diye bir problemi kalmamıştı.
Mü’minlerin annesi Hz. Âişe (r.a.) da şöyle anlatıyor:
“Allah’a yemin ederim ki ben Allah’ın kitabına iman ve onu tasdik etme
bakımından Ensar kadınlarından daha gayretlisini görmedim.
Nur sûresinin “Baş örtülerini yakalarına vursunlar (başlarını saçlarım kulaklarını, gerdanları ve sinelerini sımsıkı örtsünler)” anlamındaki âyeti nazil
olup da erkeklerin her biri evlerine dönerek karısı, kızı, kız kardeşi ve akrabasına Allah’ın indirdiği âyeti okuyunca onların her biri Allah’ın kitabına iman
ve onu doğrulamak için örtülerine hüründüler.
Bu âyetin nüzulünü(inişini) takip eden sabah örtülerine bürünmüş olarak
Hz. Peygamberin arkasında namaza durdular, örtülerini sımsıkı büründükleri
için sanki başlarında kargalar varmış gibiydiler.”4
Kısaca kadın ve erkek peygamber devrinin her mü’mini, Kur’ân’ın ferdî
ve ailevî hayatı tanzim eden her emrini, içtimaî, iktisadî ve hukukî münasebetleri düzenleyen her düstûrunu aynı iman ve şuurla derhal tatbik ediyor ve
Kur’ân’ı yaşanan bir nizam haline getiriyordu.
Onlar biliyorlardı ki; Kur’ân’ın yüce emir ve yasaklarını tatbik etmemek,
Şanlı Peygamberin önderliğinde yaşamamak, imanı anlamsız kılmak, hayatı
gayesiz bir maceraya sürüklemek, ahiret saadetini putperestliğe feda etmektir.
3 İbn-ü Kesir, Mâide 90.
4 a.g.e. Nur 31.
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Muhterem Mü’minler!
Kişilerin putlaştırıldığı, düzenlerin ilâhlaştırıldığı modern cahiliyette yaşıyoruz. Allah’ı yasalarına boyun eğilerek ibadet edilecek şanı yüce biricik İlâh
tanımak için Kur’ân’ın emirleri ve yasaklarına yapışmak tek çaremizdir.
Hutbemizi âyet anlamlarıyla bitiriyorum.
“Sizin ilâhınız Allah’tır. O’ndan başka hiç bir ilâh yoktur. O, (yarattığı) bütün
varlıkları bilgisi ile kuşatmıştır.”
“... (Siz) O’nun Kitabı Kur’an’a uyun, O’nun emirleri ve yasaklarına aykırı gitmekten de korunun ki merhamet olunasınız (da dünya ve ahirette mutluluğa
eresiniz.)”5
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5 Taha, 98; Enam, 155.

Mümin İslâm’ı Yaşamada Hürdür

İnsan, yalnızca hür iradesine dayalı inançları, sözleri, davranışları ve işlerinden mesuldür.
Bunun içindir ki İslâm Dini şu ölçüyü koymuştur.
Bakara Sûresi Âyet 256:
“Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan seçilip belli olmuştur. Kim Tağut’u
(İslâm Dinine karşı çıkan kişileri ve ilkeleri) tanımaz da Allah’a (ve O’nun Düzeni İslâm’a) inanırsa, o kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir,
bilendir.”1
Her insan hürdür. İslâm Dini’ne inanmaya da zorlanamaz. İnanmak veya
inanmamak dokunulmaz Hak’dır. Ancak inanmamakta özgür olan insan, İslâm
Toplumu’nda kendi hür iradesi ve arzusuyla inandığı ve Hayat Nizamı olarak
kabul ettiği İslâm Dini’nin kurallarına göre yaşamakla yükümlüdür.
Mevzuumuzu misallerle açıklamak isterim.
a) Dinimiz zengin mü’minlere içtimaî adaleti sağlamak için zekât vermek
vazifesini yüklemiştir. Zekât emri, hakka çağrıdır. Fazilete davettir. Bu farîza
Yüce Rabbimizin rızasına ve ebedî mükâfatlara erdirecek bir ibâdettir. Mü’min
bu vazifesini aşkla yapmalıdır. Fakat mü’min zekât vermekten kaçınırsa İslâmî
ölçüler içinde yargı ve icra yolu ile tahsil edilir. Lüzumu anında malî ceza ile
de cezalandırır.
b) Dinimiz alkollü içkilerin istihsalini(üretimini) alım-satımını ve içimini haram kılmıştır. Mü’min, Allah’ın rızasına ermek gayesiyle bu yasaklardan
kendi arzusuyla kaçınacaktır. Sakınmadığı takdirde kaçınmaya zorlanır ve
İslâmî toplum otoritesi tarafından şiddetle cezalandırılır.
1 Bakara 256.
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c) İslâm Dini zulüm ve istismar vasıtası görerek faizi yasaklamıştır. İslâm
Düzeni’nde faizli uygulama suçtur. Bu suçun failleri cemiyet için bir ibret teşkil edecek şekilde cezalandırılır. Çünkü çiğnenen yasağı koyan Allah’tır.
d) Dinimiz, ruh ve beden üzerinde Allah’ın yaratıcılığı ve hakimiyetini kabul edişin alâmeti olan namazı emretmiştir. Mü’min namazı kılmazsa Allah’ın
hâkimiyetini fiilen red etmiş gibi olur. Ona Müslümanları temsil ve onlar adına tasarruf yetkisi verilemez. Bunun için kültürel etkinliklerle namaza teşvik
edip yönlendirilir.
Verdiğimiz bu örneklere oruç ve zina gibi daha pek çok ilâveler yapılabilir.
Muhterem Mü’minler!
Yukarıda yaptığımız açıklamalardan açıkça anlaşılacağı üzere, mü’min,
kendi iradesi ve arzusuyla iman ettikten sonra ancak, İslâm’ı yaşamada hürdür.
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İslâm’ın emirleri ve yasaklarını açıkça çiğneme hürriyeti yoktur. Böylesine bir anlayış ve uygulama pek tabiidir ki ancak Kur’ân ve Sünnet düsturlarına göre yönetilen bir cemiyette gerçekleştirilebilir.
Bizler böyle bir cemiyetin insanları değiliz. İslâm’ın kuralları içinde yaşama hürriyetinden daha çok İslâm dışı kurallar içinde yaşama özgürlüğüne sahibiz.
Mü’minler!
İslâm Kültürünün sunulmadığı, İslâm Nizamı adına ikazın yapılmadığı,
teşvik ve ceza tatbikatına yer verilmediği, üstelik batıl inanış ve yaşayışların
alabildiğine yayıldığı bir cemiyetin içinde yaşıyoruz.
Ancak dünya ve ahiret mutluluğumuz için mü’min olarak yaşamak ve
Müslüman olarak can vermek durumunda olan biz mü’minler, bulunduğumuz şartlar içinde nefislerimizi İslâm’la şartlandırmaya mecburuz. Bu mecburiyet imanî ve ahlâkîdir.
Rabbimiz şöyle buyurur:
“Ey iman edenler! Nefislerinizi İslâm’a yöneltiniz. Siz İslâm’ın dosdoğru
yoluna girdiğiniz zaman, yolunu şaşıranlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü nihayet Allah’adır. Artık ne yapmış olduğunuzu, O size haber verecektir.”2
Evet, eğer bizler İslâm Dini üzerinde yaşamada sabır gösterebilirsek... Kâ-

2 Maide 105.

firler, münafıklar, ahlâksızlar bize iman ve ahlâk hayatımızı çökertecek ve bizi
azaba uğratacak şekilde zarar veremezler. Bu gerçeği Rabbimiz bir diğer âyette
şöylece pekiştiriyor:
“Eğer sabreder (İslâm Şeriatıne aykırılıktan) sakınırsanız onların entrikaları
size hiç bir şeyle zarar veremez. Şüphe yok ki Allah ne yaparlarsa hepsini (ilmiyle)
çepeçevre kuşatıcıdır.”3
Yaşadığımız cemiyet düzeni içinde olumsuz yönde etkilendiğimiz doğrudur. Ancak iyice bilmeliyiz ki: bu doğru Allah’ın âyetleri ile çatışmıyor, bizler
gibi İslâmi hidayet üzerinde yaşamayan müminlerin yaşayışı ile çatışıyor.
Muhterem Mü’minler!
Geliniz, samimi olarak bir nefis muhasebesi yapalım:
Bizler öğrenmemiz farz olan İslâmi bilgileri öğrenmeye çalışsak, namazlarımızı kılsak, zekâtlarımızı versek bize kim engel olabilir?
Bizler camilerde birleşsek, kişisel çıkarlarla birbirimizle çekişmesek, ekonomik hayatta şirketleşsek bize kim mâni olabilir?
Alkollü içkileri içmesek, haram eğlencelere ve zinaya düşmesek, faiz kurumlarından kredi dilenmesek bizi kim icbar edebilir?
Kafalarımızı şirkten arındırsak, ahlâkımızı güzelleştirsek, kültür cihâdı ile
İslâm Cemiyeti’ne doğru yürüsek... bize kim egemen olabilir? Bizi kim çirkinleştirebilir? Bize kim dur diyebilir?
Bizler birleştik, kaynaştık, azmettik de ne zaman ve nerede başarıya ulaşamadık?
Bazı temel haklar ve hürriyetlerimi kısıtlayıcı ağır baskılar ve yasalarla engellenmek istenmedik, ızdırablar çekmedik değil. Ancak mahrumiyetler ve
acılar da İslâmi hidayet üzerinde yaşamanın tabiî sonuçlarıdır. Kaldı ki güç yetiremeyeceğimiz şekilde engellendiğimizde Allah katında sorumlu da değiliz.
Hürriyetimizi İslâmı yaşamada kullanalım. Çünkü gerçek mü’min olmadan İslâm Toplumu oluşamaz.
Allah İslâm’ı yaşama üzerine yalnız söz üretenlere değil, ama yaşayışlarıyla özlem belirtenlere ve atılım yapanlara yardımcıdır. O’nun yardımı ise gerçekleşecek Hak’dır.

3 Al-i İmran 120.
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Ankebut Sûresi Âyet 69:
“Uğrumuzda uğraşı verenleri elbette yollarımıza iletiriz. Şüphesiz Allah
kendisinin gözetimi altında yaşanıldığının şuuru içinde yaşayanları sever.”
Hutbemizi Ahkâf sûresinden âyetlerle bitiriyorum:
“Rabbimiz Allah’tır deyip de sonra (bütün hareketlerinde) dosdoğru olanlara
(evet) onlara hiçbir korku yoktur. Onlar, mahzun da olmayacaklardır.
Onlar, cennetin yaranıdırlar. İşlemekte oldukları (iyi amel ve hareketleri) ne
mükâfat olmak üzere onlar orada ebedi kalıcıdırlar.”4
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4 Ahkâf, 13, 14.

Mü’minler İmanlarını Nasıl Yitiriyor?

İslâm Dininin özünü teşkil eden İman konusu ile ilgili bir hadislerinde
Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:
“Bir insan Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına ve benim Allah’ın Peygamberi olduğuma şehâdet eder, getirip tebliğ ettiğim (inanç esaslarına, helaller ve haramlara) iman ederse Allah onu yakmayı Cehennem ateşine yasaklar ve o insan mutlaka Cennet’e girer...”1
Bu hadisi diğer hadislerle birleştirerek açıklayan İslâm âlimlerine göre
mümin olarak can veren kişi günahlarından ötürü belirli bir süre azaba uğrasa da mutlaka Cennet’e girecek, ebedî mutluluğa erecektir. Ancak imanlı olarak ölmek şarttır.
Mü’minler!
Üzülerek ifade edelim ki eğitim kurumlarında gerekli İslâm kültürünün
verilmediği ve İslâm dışı hayat tarzının giderek gelişme gösterdiği yurdumuzda günahlardan korunmak bir tarafa imanı korumak bile son derece zorlaşmıştır.
Bunun içindir ki bilerek veya bilmeyerek irtidad dediğimiz İslâm Dini’nden
çıkma; kâfirliğin sınırları içine düşme olayları giderek artmaktadır.
Sözünü ettiğimiz irtidad olayları yalnız belirli çevrelerde değil, dindar ailelerde bile görülmektedir. Ancak; İslâm Nizamı’ndan kopma; yani irtidad
hareketleri, topluca olmadığı, İslâm Dini gerçek manasıyla tanınmadığı ve irtidad edenler Hıristiyanlığa veya Musevîliğe girmediği için tehlikenin büyüklüğü sezilmemektedir. Ancak tarafımızdan çok iyi bilinmelidir ki, irtidad şekli
nasıl olursa olsun, İslâm Dininin sınırları dışına çıkan her bir fert kâfirdir.
1 M. Zevaid, K. İman B. İman Şehide... 1/16.
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Erkek ve kadın dinden çıkan mürted kişi ise mümin ana-babasına ve diğer murislerine vâris olamaz ve kendisine de vâris olunamaz. İrtidadı ile birlikte eşi kendisinden boşanmış olur. Mü’minlerle evlenemez. İslâm’a dönmeden ölürse ebedî Cehennemlik olur.2
***
Mevzûumuzu müşahhas misallerle tasrih etmeden önce şu temel İslâmî
iman esasını açıklamak isterim.
İslâm Dini, itikadî, içtimaî, iktisadî, hukukî ve ahlâkî yapısıyla bölünmez
bir bütündür. Mü’min bu bütüne inanan insandır.
İslâm Dini’nin bütün esaslarını kabul ettiği halde yalnız ve yalnız tek bir
hükmünü kabul etmeyen; zaruretine veya yüceliğine inanmayan kişi Müslüman değildir. Çünkü kabul edilmeyen o birle Allah’a bilgisizlik ve acziyet isnad edilmiş olur ki Yüce Allah bütün eksikliklerden beridir.
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Bunun içindir ki, Hz. Ebu Bekir, devr-i hilâfetinde “Namaz kılarız, fakat
zekât vermeyiz.” diyerek İslâm Dini’nin yalnız bir tek hükmünü; zekâtı reddederek irtidad eden Arap toplulukları hakkında: (Vallahi namaz ile zekât arasını ayıranlarla harb eder, muhakkak boyunlarım vururum,) buyurmuştur. Cezalandırmak için de üzerlerine ordu göndermiştir.3
Bu imânî gerçeği böylece bildirdikten sonra örneklerle konumuza açıklık getirebiliriz.
Devrimizde İslâm Dini’nden koparak irtidat eden kişilerin çoğunluğu
Allah’a inanıyorlar. Fakat onlar Allah’ı yasa koyucu olarak kabul etmedikleri, İslâmî yasaların hayata hakim kılınması zaruretine inanmadıkları için
İslâm’dan kopuyorlar.
Onlar Hz. Muhammed’e inanıyorlar. Fakat O’nun, zulüm ve istismar temellerine dayalı inanç ve yönetim sistemlerini yıkmak ve insanları Allah’a yöneltmek için gönderilmiş bir Önder-Peygamber olduğuna, yalnız O’nun izinden gidilmesi gerektiğine inanmadıkları için İslâm’ın sınırları dışına yuvarlanıyorlar.
Daha açık bir dille ifadelendirirsek deriz ki, bu kişiler İslâm Dini’nin bir
vicdan işi olduğuna, onun fert, aile ve cemiyete hitap eden emirlerinin ve ya2 Mürtedle ilgili geniş bilgi için bak, İslâm Fıkhında Mürtede ait Hükümler, Samarraî, Sönmez Neşriyat.
3 S.BM. Tecridi Sarih Ter. Birinci Baskı, 5/29.

saklarının benimsenip tatbik edilemeyeceğine, buna gerek olmadığına, İslâm
karşıtı bir Hayat Düzeni ile de mutlu olunabileceğine inandıkları için kâfir
oluyorlar.
Mevzuumuza amelî hayatımızdan alacağımız misallerle daha bir açıklık
getirebiliriz:
a) İslâm Dini’ni gerçek manâsıyla kavrayamayan bazı yarı aydın mü’minler,
“Ben bir Müslümanım, fakat sosyalizmin kurtarıcılığına inanıyorum, Müslümanım ama garb uygarlığından yanayım...” diyerek ve “İslâm’ın toplumu yönlendirici kurallarına karşıyım...” şeklinde bilgi ve bilince dayalı ifadeler kullanarak inkârcılar grubuna girmektedirler.
b) Bazı erkek ve kadın müminler tesettür; örtünme mevzuundaki yanılgıları ile İslâm’dan ayrılmaktadırlar. Şöyle ki, Ahzab sûresinin 59. ve Nûr sûresinin 31. âyetleriyle müslüman kadınların kendileriyle evlenmeleri yasaklı
olmayan yabancı erkeklere karşı tabiî ve sun’î güzelliklerini açığa vurmamaları, daha açık bir anlatımla yüz, eller ve ayaklar dışında bütün vücutlarını örtmeleri emredilmiştir.
Rabbimizin Kur’ân’daki bu açık emri karşısında “20. asırda kadınların iktisadî faaliyetlere iştirak etmeleri gereken zamanımızda, başı açmanın, diğer
vücut uzuvlarını teşhir etmenin ne mahzuru olabilir? Fazla mutaassıp olmamak lâzımdır.” gibi sözler söylenilmesi ve bu sözlere kaynak olacak inançların
benimsenmesi hiç şüphesiz apaçık küfürdür; imansızlıktır.
c) Bazı mü’minler de Bakara sûresinin 275. âyetiyle yasaklanan faizin lüzumlu ve zarurî olduğuna inanarak, faiz müesseselerini onaylayarak İslâm Dini ile irtibatlarım kesmektedirler. Çünkü Peygamberimizin diliyle
“Kur’ân’ın haram kıldıklarını helâl görenler Kur’ân’a iman etmemiştir.”4
Kur’ân’ın bütününe veya bir ilkesine inanmayan kişi kâfirdir.
d) Müslümanların mühim bir kısmı ise İslâm Hukûku’nda yer alan Kur’ân
ve Sünnet’le sabit hükümleri hafife alarak irtidat etmekte (İslâm’dan çıkmakta)dirler.
Niçin ve nedenlerini anlamadan, İslâm Dini’nin bütünü içerisindeki yerini
tesbit etmeden, dayandığı temel felsefeyi kavramadan, kısas ilkesini küçümsemek; muayyen şartlar altında hırsızların elinin kesilmesi ile ilgili cezaî müeyyideyi gayr-ı medenîlikle vasıflandırmak; ancak bir ruhsat olarak tecviz edilen
4 Sünenüt-Tirmizî, Kitab-u Sevâbil, Kur’ân, Bab 20.

91

birden fazla kadın alma ölçüsünü yermek; İslâmî miras hukukunda erkeklere çift, kadınlara tek hisse verilmesini eşitsizlik ve zulümle tavsif etmek… bütün bunlar İslâm Dini’nin bir bölümünü geçersiz kabul etmek, aşağılamak olduğu için kâfirliktir.
İlk bakışta üstünlükleri kavranamayan bu İslâmî düsturları 20. asrın modern cahiliyet mantığına göre değil İslâm Dini’nin kendi ictimaî, iktisadî,
hukukî ve ahlâkî esasları içerisinde değerlendirmek lâzımdır.
e) Azının içilmesi bile Peygamberimizin bildirileri ile yasaklanmış bulunan alkollü içkileri meşru görerek, karşılıklı rızaya dayalı cinsel münâsebetin
haram olmadığım iddia ederek ve dinimizin haram kıldığı, fakat lâik yönetimlerin meşru gördüğü işlerin artık mü’minler için mes’uliyeti gerektiren bir
haram hükmünü taşımayacağını savunarak Hak Din’den çıkan mü’minler de
mühim bir yekûn tutmaktadır.
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f) İmanî şuurdan yoksun bir kısım mü’minler de İslâm Nizamı’na karşı fiilî ve lisanı bir şekilde savaş açmış insanları savunarak ve putlaştırarak İslâm’dan ayrılıyorlar.
Verdiğimiz örnekleri daha da çoğaltabiliriz.
İlâhî emirleri ve yasakları uygulamada insan hata yapabilir. Günahlara dalabilir. Tevbe edip affını dileyen mümin bağışlanır. Ancak iman mevzuunda gayet hassas olmalıyız. İman meselesinde yanılmak bizi Hak Din’imizden mahrum eder. Bütün ibadetlerimiz ve hayırlı amellerimiz de boşa gider. Zira Bakara sûresinin 217. âyetinde şöyle buyrulmuştur:
“... Sizden kim dininden döner de kâfir olarak ölürse, bu gibilerin yaptığı
iyi işler dünyada ve ahirette boşa gitmiştir ve onlar cehennemliktirler ve orada kalıcıdırlar.”
Hutbemizi, İslâm Dini’nin bir kısım esaslarına inanıp da, diğer bir kısmım
inkâr edenler için varid olacak azabı bildiren âyetle bitiriyorum.
“... Yoksa siz Hak Kitab Kur’ân’ın bazı hükümlerine inanıyor da bazılarım
inkâr mı ediyorsunuz. İçinizden böyle yapanların cezası dünya hayatında aşağılan
madır; ne idüğü belirsizliktir; Onlar Kıyamet Günü’nde de azabın en çetinine itileceklerdir.
Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.”5

5 Bakara, 85.

İslâm’da Cihad

Mü’min için hayat İman ve Cihad’dır.
İman; İslâm Dini’nin itikadî, içtimaî, iktisadî, hukukî ve ahlakî düsturlarının bütününe gönülden inanmak ve açıkça ikrar etmek; dile getirmektir.
Cihâd; Yüceliğine inanılan bu ilâhî nizamı ferdî, ailevî ve içtimaî hayatta
ve bütün insanlık camiasında hâkim kılmak ameliyesidir.
İslâmî hayatın oluşumu ve devamı için şart olan cihadın dinimizdeki yeri
pek yücedir. Bunun içindir ki:
“Allah yolunda (malınızla, canınızla) hakkıyla cihâd ediniz...”1 şeklindeki Kur’ân ve Sünnet emirleri pek çoktur.
İnancımızı yaşamak ve yaşatmak anlamına cihadı ferdî, ailevî, içtimaî cihad bölümlerine ayırarak izah etmeye çalışacağız.
a) Ferdî cihad
İlk vazifemiz inandığımız İslâm Dini’nin emir ve yasaklarına göre hayatımızı düzenlemektir. Arzularını mabutlaştırmak isteyen nefsimizi Allah’a ve
Peygamberine itaat ettirmektir.
Bu uğurdaki mücadelemiz mukaddestir ve gerçek cihaddır. Bunun içindir
ki, Şanlı Peygamberimiz, “Mücâhid, kendi nefsiyle cihâd eden kimsedir.”2 buyurmuşlardır.
Kur’ân-ı Kerîm’de kötülüklerle emredici olduğu Yusuf Peygamberin di1 Hac, 78.
2 S. Tirmizî Cihad 2.
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liyle ifade buyrulan ve temize çıkarılmaması Rabbimizin emri olan nefse,
Allah’ın nizamını kabul ettirme aşkını ruhunda duymayan mü’min için, elbetteki cihâdın hiçbir nevi olamaz.
Daima “Allahım! Göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni nefsimin eline bı
rakma.”3 diyerek duâ eden Peygamberimizin, bir harb dönüşünde “Küçük
cihâddan, büyük cihâda döndünüz.”4 şeklindeki ifadeleriyle dikkatimizi çektiği nefis mücâdelesi, elbetteki en zor ve sürekli cihaddır.
Muhterem Mü’minler!
Nefsimizle gerekli mücadeleyi yapamadığımız için içimizde beş vakit namazını kılmayan, zekâtını vermeyen, yakın akrabasını gözetmeyen müminlerimiz var. Faizli kredilerden, karaborsa işlemlerinden geçemeyen, yalanı ve
entrikacılığı bırakamayan inancı zayıf müminlerimiz var. Aramızda modern
kumarlardan kazanç, alkollü içkilerden mutluluk, zinakârlıktan zevk bekleyen zavallılarımız var.
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Biz İslâm’ı yaşamazsak, bu nizamın uğrunda nasıl çalışabiliriz?
b) Ailevi cihâd
Her mü’min için cihâd; ikinci derecede aile yuvasında başlar. Devrimizde eşlerimiz, çocuklarımız ve öz kardeşlerimiz İslâm dışı hayatın yıkıcı tesirleri altındadır. Çünkü eğitimimiz yetersiz olup İslâm insanı yetiştirme gayesinden yoksundur. Sinema, tiyatro,’radyo, televizyon ve basın gibi kurumlar ise
Hakk’a yönlendirici olmak bir tarafa, Batıl’lara yönelticidir.
Ailevî hayatımızda zevcemize çocuklarımıza ve kardeşlerimize, İslâm’ı
gerçekten yaşayan bir Müslüman olarak örnek olacağız. Onları, Hak dinimize
bağlamak için her türlü müspet usulü deneyeceğiz.
Çocuklarımızı ve genç kardeşlerimizi ısrarla ve gönül alıcı bir telkin edasıyla irşad edeceğiz.
Hususîyle beş vakit namaz kılmalarına ve Müslümanca örtünmelerine itina göstereceğiz. Gerekli kitap ve mecmuaları okutmaya çalışacağız. Okuyacakları mektepleri istişare ile tesbit edeceğiz. Onlar için duâ edeceğiz. Erkek
çocuklarımızı bizzat vaaz, konferans ve cuma namazlarına götürecek, Müslü3 C. Sagir, (Allahümme) bölümü.
4 Selâmet Yolları, A. Davudoğlu, 4/88.

man gençlerle irtibatlarını sağlayacak, dinî ve millî kültüre hizmet eden teşekküllerde vazife almalarına gayret edeceğiz.
Hanımlarımızın bilgilerini arttırmaya çalışacak, inançlı, namazlı, örtülü,
tutumlu bir anne olarak çocuklarına örnek olmaları zaruretini anlatmaya gayret göstereceğiz.
Rabbimiz, Tahrim sûresinin 6. âyetinde nefsimizi ve ailemizi Cehennem,
adabından korumamızı emretmektedir. Elbetteki, biz bu koruma faaliyetiyle
vazifemiz olan cihâdı yapmaya çalışacağız.
Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de; [“Ailene ve çocuklarına namazı emret...”
“Yakın akrabanı Allah’ın azabı ile korkut.”]5 gibi, Peygamberimizin aziz
şahsında mü’minler zümresine mükellefiyet yükleyen emirler, bu nevî cihâdın,
vazifemiz olduğunu bildirmektedir.
c) İçtimaî (sosyal) cihad
Biz mü’minler İslâm Dini’ni öğrenip öğretmekle mükellefiz. Cemiyetimizdeki İslâm dışı kurumları, kâfirlik ve münafıklık akımlarını tanıyıp tanıtmakla yükümlüyüz. Öz ifadeyle Hakk’a çağırmak, Batıl’lardan sakındırmakla vazifeliyiz.
İçtimaî hayattaki cihâd ameliyemiz, yukarıda açıklanan nefisle ve aile
bünyesindeki cihâdımızla başlayacaktır.
Devrimizin şartlarına göre bu vazifemizi yapabilmek için de kültürlü insanlar ve İslâm bilginleri yetiştirmeye çalışmak, çeşitli mecmualar, gazeteler
çıkarmak ve yaşatmak, film şirketleri tesis etmek, yurtlar inşa etmek, İslâm’ı
bir hayat nizamı olarak sunan eserler neşretmek, kütüphaneler açmak, broşürler dağıtmak, vaazlar, konferanslar verdirtmek mecburiyetindeyiz.
Çeşitli hayır cemiyetlerinde vazife almak, çalışmalarımızla çevremizi bu
nevi faaliyetlere iştirak ettirmek, cemiyette etkinlik kazanabilmek için gerekli müesseseleri kurmak ve bu kurumları maddî ve manevî bakımdan desteklemek zaruretindeyiz. Yukarıda özetlediğimiz görevlerimiz yanı sıra bir ana
içtimaî cihad vazifemiz daha vardır ki o da sunacağımız hadîsin çizdiği doğrultuda atılımlar yapmaktır.
5 Taha, 132, Şuara, 214.
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Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Sizden biriniz çirkin bir davranış, zararlı bir iş, yıkıcı bir kurum görürse onu
bizzat uğraşı vererek düzeltsin. Buna güç getiremezse (sözlü ve yazılı olarak) mücadele versin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle (nefret beslesin. Nasıl güç kazanabileceğini, nerede, ne zaman ve nasıl karşı çıkacağını düşünsün. Kalple mücadele ise,
cihadın en zayıf şeklidir..”6
Mü’minler!
“Dinin sütunu namaz, en yüksek noktası cihâddır.”7 buyuran Peygamberimiz, diğer bir sözlerinde de şöyle buyurmuşlardır:
“... Sizler cihadı terkettiğiniz zaman Allah üzerinize öyle bir aşağılık salar
ki dininizin yüklediği cihâda dönünceye kadar hiç bir güç onu gideremez.”8
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Biz nefsimizle cihâd yapmadığımız, ailevî hayatımızı cemiyetin yıkıcı cereyanlarına açık bıraktığımız ve Hakk’a çağırıp, Batıl’larla mücadele etmediğimiz için, bir diğer anlatımla iman temeline dayalı demokratik katılım görevimizi yapmadığımız için zillete mahkûm olduk.
Amellerimiz; böylesi inançsız, faziletsiz, bâtıl bir hayata yönlendirdiği
için, cahilî bir yaşayışın içine düştük.
Suçlu aramaya, hatalarımızı dinimize inanmayan zümrelere yüklemeye
çalışmayalım. Suçlu, inandığını yaşamak ve yaşatmakla mükellef olan bizleriz.
Hutbemizi Kur’ân-ı Kerim’den mevzuumuzla ilgili âyetlerle bitiriyorum:
“(Ey Peygamber Söyle!)
Ey İman Edenler! Sizleri elem verici azaptan kurtaracak bir kazanca yönelteyim mi?
Allah’a ve Onun Peygamberi Muhammed’e imanınızda sebat eder, mallarınızla
ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz cihâd sizin için çok hayırlıdır. Bunu yaparsanız, Allah günahlarınızı bağışlar ve sizi altından ırmaklar akan
cennetlere, Adn Cennetleri’nde hoş yerlere koyar.
Bu ise büyük kurtuluştur.”9
6
7
8
9

Et-Tac, 1/29.
Et-Tac, 2/50.
Bulûğul-Meram, Babur-Rıba.
Saf, 11-12.

Kur’ân’da ve Günümüzde Yahudi1

Tarih, insanlığın tecrübelerini sergileyen ve düşünür topluluklar için, hâle
ve geleceğe ışık tutan bir ilimdir. Bunun içindir ki, Kur’ân-ı Kerîm, tarihî asırlar içerisinde yaşamış ve Peygamber tebligatına muhatap olmuş milletlerin hayatından ibret verici misâller verir. Bu canlı misaller tablosu içerisinde, beşerî
saadetin, ızdırap ve sapıklığın ana unsurlarını gösterir. Böylece, belirli örnekler ışığında Hakk’a çağırır, Batıl’lardan sakındırır.
Kur’ân-ı Kerim bahse konu ettiği milletler içersinde özellikle Yahudileşen
İsrail Oğulları üzerinde durur. Peygamberler katili olarak vasfettiği bu milletin tarihinden örnekler verir.2 Kendilerine gönderilmiş olan Peygamberlerini inkâr ve onlara isyanları sebebiyle bu milletin varlığına sinmiş olan zulüm,
entrika ve anarşiye dikkati çeker. Mü’minlere, en büyük düşmanlığın Yahudilerden geleceğini de açıkça bildirir.
Maide Sûresi Âyet 82:
“Andolsun ki, iman edenlere düşmanlık bakımından insanların en şiddetlisi olarak, yahûdileri ve Allah’a ortak koşanları bulacaksın...”
Bütün insanlığa gönderilen son Peygamber Hz. Muhammed’in peygamberliğini azgınlıkları sebebiyle yalanlayan bu millet, İslâm Dünyası yanı sıra
olduğu gibi, bütün milletlerce de nefretle anılan bir ırk olmuştur.

1 Cuma Mesajları kitabımızdan Yahudîleşme Zaafımız adlı mesajımızın okunmasını tavsiye
ederiz.
2 Bakara, 61.
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Muhterem Müminler!
“Milletlerin servetini yiyeceksiniz.”3 gibi, muharref Tevrat’tan aldıkları
emirler;
“Yahudi olmayan her insandan çalınan her şey meşrudur. Yahudilerden
gayrisi, sadece birer hayvan hatta birer hınzırdır. Yahudi olmayanın malı ve
canı, Yahûdi’ye helâldir.”4 gibi bütün insanlığı Yahûdi’ye uşak olarak sunan
Talmut’un5 verdiği direktiflerle insanlığa yaklaşan bu milletin gerçek çehresini tanımak, Mü’minlerin mukaddes vazifesidir.
Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinin desteğinde Filistinli Müslümanların
çalınmış toprakları üzerinde kurulan İsrail Devleti müstesna Yahudiler 2000
yıldır vatansız yaşamışlar, fakat inhisarcı din ve ırk görüşleri ile bir millet olarak yaşama vasfını daima sürdürebilmişlerdir.
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Yahudiler vatansız oldukları, en büyük silâh ve güç olarak zekâ, sanat ve
parayı kabul ettikleri için ilmî çalışmayı ve sanat faaliyetlerini esas almışlar ve
ticareti meslek edinmişlerdir. Dünyamızın meskûn olan her bölgesine de göç
eden Yahudiler, içerisinde yaşadıkları her milletin bünyesini kemirmişler, nefret tohumlarım ekmişler, bu yüzden tarih boyunca sürgünlere ve cezalara maruz kalmışlardır.
Din, ahlâk ve adalet anlayışları yalnız kendilerine has olan, muharref Tevrat dini müstesna, bütün dinlere karşı olan bu millet, insanlığı muzdarip kılan
bütün rejim ve cereyanların da kâşifi olmuştur.
Pozitivist Felsefe, Darvinizm, Fröydizm, Sömürücü Kapitalizm ve insanlığı köleleştiren Komünizm, Yahûdiliğin yavrusu olmuştur.
Başta Amerika olmak üzere, pek çok ülkede, iktisadî hakimiyeti ellerine
geçirmişlerdir. Beynelmilel Siyonizm ve onun emrindeki muhtelif kurumların
yardımı ile çok sayıda memleketin yönetim mekanizmasına da nüfuz edebilmişlerdir.
Müslümanlara ilk köklü darbeyi, Hz. Osman zamanında vurarak mü’minler arasında elîm facialar doğuran Yahûdilerin tarih boyunca millî bünyemiz
içerisindeki yıkıcılığını ve mevcut durumunu bilmemiz mutlak bir zarurettir.
3 Tevrat, İşaya Kitabı, Bab, 61, Cümle 6.
4 Gizli Devlet, Cevat Rıfat Atilhan, 4. Baskı. sh. 24.
5 Hahamlar tarafından vücuda getirilen Talmut, Tevrat’ın şerhi ve izahı mahiyetinde olup,
Ahd-i Atik’in zeyli ve tekmilesidir.

16. asırda, entrikacı ve karaborsacı tutumları dolayısıyla İspanya’dan kovulan Yahûdiler, Kanunî Sultan Süleyman devrinde Osmanlı Devleti sınırları
içerisine kabul edilmişlerdir. Bir lütuf olarak kabul edildikleri Osmanlı Devleti bünyesine zararsız bir kitle olarak giren fakat devlet zayıfladıkça da öldürücü bir veche gösteren Yahûdîler Osmanlı maliyesine ilk darbeyi hileli akçe ihdası suretiyle vurmuşlardır. Zayıf şahsiyetlerin ihtiraslarını tahrik ederek devlet mekanizmasına rüşveti sokmuşlar ve geliştirmişler, böylece idaredeki sarsılmaz adalet ruhunu zedelemişlerdir.
Aslımıza dönme aşkını söndüren, batı kültürünü yücelten ve taklidiciliğe yönelten yıkıcı fikirleri Osmanlı Devleti bünyesine sokmakta en büyük rolü oynayan Yahûdiler, siyasî ve iktisadî tahribatlarını gören ve engelleyen II.
Abdulhamid’i cahil ve muhteris yerli masonlar eliyle tahttan düşürmüşlerdir.
Yahudiler, yıkılmasına çalıştıkları Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasından sonra da durmamışlardır. Yakın tarihimiz boyunca milletimizin dinini, ahlâkını, milli kültürünü ve maddî varlığının temeli olan iktisadını kundaklamaya devam etmişlerdir.
Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’mizde de, Yahûdiler, hakim oldukları sermayeleri kendi varlıklarını hissettirecek isimler altında katiyen göstermezler. Şirket isimlerini veya kendi milletlerinden olmayan ortaklarını paravana olarak kullanırlar.
Millî yatırımların en büyük düşmanı ve sabotajcısı olan ve ticâret hayatını faiz ve karaborsacılığa istinad ettiren Yahûdiler, bulundukları her cemiyette, ekonomik krizlerin de baş amili olmuşlardır.
Kitlelerin düşünememesi, Yahûdi emperyalizmini görememesi, içindeki
durumun vahâmetini kavrayamaması için de Yahûdiler basın yoluyla kitleleri
ellerinde tutmaya çalışırlar.
İçlerinde yaşadıkları milletlerin bünyesinde, aile hayatını yıkmayı, sanatı
bayağılaştırarak edebiyatı müstehcen ve şehevî bir kalıba dökmeyi, mukaddes
değerleri tahrip etmeyi, lüks ve israfı teşvik etmeyi, çeşitli nazariyelerle fikirleri zehirlemeyi, insanları düşünmekten alıkoyacak meseleler ihdas etmeyi, sosyal sınıflar arasına güvensizlik ve kin sokmayı gaye edinen Yahûdiler bu iğrenç
emellerini büyük ölçüde ülkemizde de gerçekleştirmişlerdir.
“Andolsun ki, insanların iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetlisi (olarak) Yahûdilerle, Allah’a eş koşanları bulacaksın...” anlamındaki âyet-i
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kerîmenin ihtiva ettiği mucizevî ihtarı değerlendirebilmemiz için yaptığımız
açıklamalarla Yahûdileri büyütmek istemiyoruz.Entrikalarıyla baş edilemeyeceğini söylemeye çalışmıyoruz. Genel karekterlerini deşifre ediyoruz.Kendi zaaflarımızı, basiretsizliğimizi ve yahudileşme zaafımızı ortaya koymaya çalışıyoruz.
Amacımız hakları ve hürriyetlerine saygı duymak ve kendilerini korumakla yükümlü olduğumuz vatandaşlarımız-komşularımız olan Yahudiler aleyhine nefret saçmak ve düşmanlık yaymak değildir.
Hiç şüphesiz onlar arasında da yaratılış özelliklerini koruyabilen sağduyulu, insan hakları ve özgürlüklerine saygılı, zulme karşıt tavırlı insanlar da
vardır. Kur’an diliyle ifade edersek “Onların hepsi bir değildir.”6
Gayemiz Filistin topraklarının gasbedicisi, Orta doğudaki bunalımların
ve Amerikanın kanlı Irak işgalinin baş sorumlusu ve de açıklanan niteliklerin
sahibi olan, Yahudi milletini genel çehresi ile tanımak/tanıtmaktır.
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Siyonist olmayan istisnaları bir tarafa bütün ülkelerdeki Yahudi azınlıklar
Kudüs’ümüzü işgal eden ve Filistinli kardeşlerimize kan kusturan İsrail Devletinin bir parçasıdır. Bunu bilelim. Ekonomimize sahip çıkalım. Mü’min üretici, toptancı, perakendeci ve tüketiciler olarak birbirlerimize müşteri olalım.
Güç birliğine koşalım. Bunun için de mü’min müstahsiller, sanayiciler ve tüccarlar olarak şirketleşelim. Dev tesisler kuralım. İthalât ve ihracatımızı geliştirelim. Ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızı oluşturup geliştirelim.
Daha da önemlisi kendi yetersizliğimizi düşünerek bilimsel çalışmaları,
ekonomik atılımları ve çok yönlü organizasyonları ile dünya gücü olan Yahudilerden utanalım ve ibret alalım.
Hutbemizi Âli İmran sûresinin 118. âyeti ile bitiriyorum:
“Ey iman edenler! Kendi din kardeşlerinizden başkasını temsil ve tasarruf yetkisi verilebilir/egemenlikleri kabul edilebilir dost ve sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar,
size şer ve fesat yapmakta hiç kusur etmezler, size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler. Hakikat, onların kin ve düşmanlıkları, ağızlarından taşıp meydana vurmaktadır.
Göğüslerinde gizlemekte oldukları düşmanlık ise daha büyüktür. Size âyetlerimizi
kati olarak açıkladık. Eğer düşünürseniz (kavrayabilirsiniz.)”

6 Al-i İmran 113.

Komünizm Nedir?

İslâm Hayat Nizâmı’nın üzerinde hassasiyetle durduğu ve korunması
için köklü emirler ve yasaklar koyduğu inanç, hürriyet, mülkiyet, aile, vatan
ve ahlâk gibi İslâmî ve insanî değerlere düşman en korkunç felsefe ve rejim
komünizm’dir.
Bu rejimi ve dayandığı felsefi temelleri çok iyi tanımak ve bu korkunç fitneden sakınmak, asrımız mü’minlerinin en mukaddes vazifeleridir.
Enfâl sûresinin 25. âyetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:
“İçinizde yalnız zulmeden kişileri kuşatıp kalmayacak, (bütün toplumu içine
alıp ezecek) fitne(ler)den korunmaya bakın ve iyice bilin ki Alla, azabı pek çetin
olan (Rab) dır.”
Bütün inananları; ahlâk, fazilet, adalet ve hürriyet sevdası taşıyanları tehdit eden bu en büyük fitneden sakınmamız ve bunun için de mahiyetini ve geliş yollarını bilmemiz gerekmektedir.
Komünizm nedir?
Komünizm; dinî inanç, fikrî hürriyet, siyasî akide, şeref, haysiyet, aile, millet, istiklâl, mülkiyet ve tarihî mefahir diye hiç bir mefhum tanımayan
gayr-ı insanî bir rejimdir.
Komünizm; İnsanları öldürücü atmosferinde yaşamaya mahkûm ettiği
manevî yoksulluk, sebep olduğu maddî sefaletten çok daha korkunç olan ve
zulümle yaşatılan bir esaret rejimidir.
Komünizm; hür düzeni yıkıncaya kadar hürriyet isteyen, iktidar olduğu
andan itibaren kayıtsız, şartsız itaat bekleyen kanlı bir rejimdir.
Komünizm; yalnız gayr-i meşru servetlere değil, her meşru mülkiyete,
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her namuslu alın teri mahsûlüne düşman olan, mal ve toprak sahiplerine karşı topyekûn imha hedefini kanunlaştıran bir zorba rejimidir.
Komünizm; ucuz insan gücü sağlamak için, işçi zümresini istediği yerde,
istediği şartlar altında, istediği kadar, sadece karın tokluğuna çalıştıran, gerçekte grev yapma, sendika kurma, hak isteme, şikâyet etme haklarını tanımayan, itiraz edenleri ölüme mahkûm eden, hayatı makineleştiren korkunç bir
rejimdir.
Komünizm; millet adına sözde işçi, işçi adına parti, parti adına merkez
komitesi, merkez komitesi içinde de bir şahıs veya zümre diktatörlüğü kuran, ancak parti ve hükümet idarecilerine, fabrika müdürlerine ve komünizme
uşak sadakatiyle hizmet eden yazarlara, sanatkârlara ve ilim adamlarına yaşama hakkı tanıyan bir zulüm rejimidir.
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Komünizm; kendilerini ne Allah’a ne de insanlara karşı sorumlu tutan
bir avuç imtiyazlı zalimler güruhunun mutlak hâkim olduğu, büyük kitlenin
inanç, hürriyet, sevgi, vefa, aşk, itimat gibi bütün insanî duygularının hançerlendiği bir istibdat rejimidir.
Komünizm; ebeveyn ile evlâdı, karı ile kocayı birbirine jurnalci yapan,
hayatı dehşet ve korku içerisinde yaşanmaz hale getiren, bir lokma ekmekten bir damla hürriyete kadar her şeyin devletten beklendiği, gerici ve geriletici bir zulüm sistemidir.
Komünizm; san’attan ilme ve dine kadar her şeye hükmetmek isteyen,
gizli polis mekanizması ile dehşet kasırgası estiren bir rejimdir. O, en basit ithamlarla en ağır cezaların verilebildiği, her çeşit iftiranın istenildiği an istenilen herkese bulaştırılabildiği, insanca yaşamayı mahkûm eden bir rejimdir.
Komünizm; yalnız maddeye inanan, hayatı yalnız maddî şartlar açısından
gören, insanlığın her problemine madde mührünü vuran, ruhî ve manevî hiç
bir mevzu kabul etmeyen, dine ve bütün insanî değerlere cephe almış bir rejimdir.
Komünizm; cemiyetin malıdır diyerek, ana-babadan koparıp aldığı nesle, kendisini bir din, liderlerini bir Peygamber gibi tanıtan materyalist bir rejimdir.
Komünizm; kızıl ihtilâlin ancak kan dökülerek yapılacağına inanan, komünizmin devamı için daima kan dökülmesinin mutlaka şart olduğunu ileri
süren insanlık düşmanı bir rejimdir.

Komünizm; kapitalizmi devletleştiren, insanlığı sömürmeyi aslî gaye bilen, gücü yettiği her ülkeyi canavarca ezen, emperyalist bir rejimdir.
Bu rejimde, anayasa kanunlar, parlâmento, sendikalar ve diğer müesseseler şekil plânında var olup, iktidar kayıtsız şartsız Komünist Partisinindir. Bütün müesseseler, komünizme sadık birer itaatkârdır.
Komünizm; Teorisinin iddia ettiği gibi hiç bir sanayi ülkesine ve hiç bir
ileri memlekete istenilerek girmemiştir. Ancak geri kalmış tarımcı ülkelere, yalan propaganda ile iğfal edilen kitlelerle ve kızıl ordunun desteği ile girebilmiştir.
Gerici ve geriletici bir rejim olan komünizm; bütün olumlu mahsullerini,
dünyanın her ülkesinde olduğu gibi ancak ilim ve teknikle, ezdiği ve sömürdüğü insanların çalışmasıyla sağlayabilmiştir.
Muhterem Mü’minler!
Komünizm, yalnız mü’minlerin değil, bütün insanlığın düşmanıdır.
Bu rejimin, Rusya’da, Çin’de, Macaristan’da, Polonya’da ve diğer ülkelerdeki fecî tatbikatından, milyonlarca insana nasıl ölüm saçtığından ve kan kusturduğundan misaller vermek isterdim. Ancak, bir hutbe hacmine sığdırmak
mümkün değildir.
Komünizm; içtimaî krizlerin; adlî hatâların, idarî bozuklukların, suistimallerin olduğu cemiyetlerde, yeşerir ve gelişir.
Ancak iyice bilmeliyiz ki, Komünizmin asıl kaynağı İslâm’la çatışan vasat (ortam) dır. Yani İslâmî prensiplerle çelişen maddeci eğitim düzenidir. Faize, karaborsaya, emeği sömürüye dayalı iktisadî uygulama; içkili, kumarlı, zinalı, lüks tüketim, ferde cemiyet garantisi vermeyen ant-i İslâm toplum yapısı
komünizmin en verimli ortamıdır.
Cemiyette yapılması gereken ıslâhatları yapmayan idareciler, işçilerin ızdırabını paylaşmayan sermaye sahipleri, vurgunculuğu gaye edinen tüccarlar,
rüşvetsiz iş yapmayan memurlar bilmeyerek de olsa komünizme geçiş ortamını güçlendirirler.
Zulmü, sefaleti hem besleyip hem de istismar ederek cemiyeti anarşiye
boğmayı hedef alan komünistler, maksatlarını gerçekleştirebilmek için önceden, gazetelere, radyo ve televizyon kurumlarına, yönetici ve öğretmen olarak eğitim müesseselerine, üniversite öğretim üyeliklerine, talebe teşekkülle-

103

rine, mühim memuriyetlere, işçi sendikalarına hattâ polis kuvvetlerine ve imkân bulabildikleri kadar ordu içerisine de sızmaya çalışırlar.
Komünistler ve bağlıları yalana dayanan propagandalarını ustalıkla yaparlar. Öğretmenleri ve öğretim üyeleri ile gençliği, sendikaları ile işçileri iğfal etmeye çalışırlar. Halka heyecan verecek sloganları topluca yayarlar. Kabul görebilmek için de işçi ve talebe zümresinin gerçekten haklı olabilecek isteklerini korkunç bir şekilde istismar ederler. Halk kitlesini polis ve ordu kuvvetleri
ile birbirine düşürmek için mitingleri, grevleri çıkarlarına kullanırlar. İşyerlerinde grevler çıkarırlar, sabotajlar ihdas ederler.
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Sermaye sahiplerini, proleterya dedikleri işçi sınıfı ile birbirine düşürüp
kin ve nefret tohumları ekerler. Radyo, televizyon ve basındaki güçleri ile kendi meş’um plânlarını kamufle ederek, kamuoyunu yanıltırlar ve nazarları başka yönlere çekerler. Olmamış hadisleri olmuş gibi gösterirler. Dindar ve vatanperver zümrelere gayet ustalıkla saldırırlar, gençleri ve işçileri bu beyin zümreye düşman etmeğe çalışırlar.
Kaçırma, soygun yapma, adam öldürme, sürekli olarak tehdid ve şantajda bulunma ile insanları tedirgin, toplumu huzursuz ve ümitsiz kılarlar. Eylemcilerini bir kahraman olarak sunarlar.
Bölgeleri çeşitli entrikalarla isyana sürükleyerek iç harbin patlak vermesine ve millî ordunun kararsız, kalmasına sebep olurlar.
Mü’minler!
Bu hutbemizle, komünizmi, komünistleri ve çalışma şekillerini tanıtmaya çalıştık.
Memleketimizdeki komünistler İslâm Dini’ni ve onun sosyal adaleti amaçlayan yapısını bilmedikleri için komünisttirler.
Onlar Hakka dayalı kültürden yoksun oldukları, toplumumuzda gerçekten var olan sosyal adaletsizlikleri ve bölgesel dengesizlikleri giderecek, dış
güçlerin etkisi ve sömürüsünü engelleyecek İslâm alternatifini tanımadıkları
için komünisttirler.
Ayrıca tembel ve çekemez oldukları, iktidar şehvetine tutuldukları ve bir
kısmı da ajan olup bol paralar aldıkları için komünisttirler.
Allahın, yarattığı insanlar için seçtiği İslâm Dini’nin dışında insanlığın
maddî ve manevî problemlerini çözecek ve mutlu kılacak bir Düzen yoktur.

Bunun içindir ki gayemiz komünizmden ve komünizmi doğuran mutsuz
kılıcı ortamlardan korunmak olmalıdır.
İyice bilmeliyiz ki hayatımıza egemen olan seküler/laik yaşam komünizme ve
onun benzeri... izmlere gebedir ve komünizmden çok daha tehlikedir. Çünkü ana
odur.
Geliniz, İslâm’ı öğrenelim, öğretelim, yaşayalım ve yaşatmaya çalışalım.
Hutbemizi bir hadîsle bitiriyorum:
“Canım kudreti altında olan Allah’a yemin olsun ki, ya iyilikleri emreder,
kötülükleri önlersiniz, yahut Allah’ın üzerinize göndereceği azabı pek yakında
görürsünüz, o zaman artık dua etseniz de kabul olunmaz.”1
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1 Et-Tac 5/ 225.

İslâm Âlimlerinin Yüceliği ve Onlara Olan İhtiyaç
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Bütün varlıkların hâliki olan yüce Allah, yarattığı insanları yeryüzünde
kulluk denemesine tabi kılmıştır. Onları maddi ve manevi nimetlerle, koyduğu yasalarla kulluk denemesine muhatap tutan Allah (c.c.) bu yasalarını insanlar içinden seçtiği ve mucizelerle desteklediği peygamberleri aracılığı ile bildirmiştir.1
Her biri ilâhi emirler ve yasakların tebliğcisi ve nasıl inanılıp yaşanılması
gerektiğinin bilfiil öğreticisi olan peygamberler birbirlerini doğrulayarak görevlerini îfâ etmişlerdir.
1 Bu hutbe, büyük mürşid Mehmet Zahit Kotku hazretlerinin irtihal-i dar-ı beka eylediği 12
Kasım 1980 günü akşamı yazılmış 13 Kasım 1980 Cuma günü Süleymaniye camii minberinden otuz bini aşkın Cenaze Cemaatine sunulmuştur. Takdim ederken İmam-Hatiblik
hayatımın elemli fakat müstesna anlarını yaşadığım bu hutbemi şu cümlelerle bitirmiştim:
“Yaşadığımız döneme kadar uzanan gerileme devirlerimiz boyunca çok az yetiştirebildiğimiz gerçek İslâm âlimlerinin asrımızdaki sayılı örnekleri de bir aramızdan ayrılmaktadırlar.
İşte, bu gün burada Cuma namazından sonra kabrine defn edeceğimiz İslâm âlimi, kâmil
insan, büyük terbiyeci Mehmet Zâhid Efendi Hazretleri irfan semamızda gurub eden (batan) mana güneşlerimizden biridir.
Rahle-i tedrisinden ve manevi terbiyesinden feyz alan münevverlerle memleketimize ışık
saçmış ve ümit olmuş bu Allah dostu için yalnız ülkemiz değil İslâm ülkeleri matem tutsa
layıktır...
Takip ettiği irşad yolunun büyüklerinden Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevî, Ömer Ziyauddin Dağıstanî, İsmail Necati, Hasan Hilmi ve Mustafa Feyzi (Kaddesellah ervahahum) hazeratının arasında kabrine tevdi edeceğimiz büyük Şeyhimize Yüce Allah’tan mağfiret ve
yüksek makamlar diler, İslâm alemine ve milletimize baş sağlığı dilerim.”

İnsanları insanların egemenliği ve sömürüsünden kurtarmak, ahlâkî değerleri yüceltmek ve dünya hayatını âhiret hayatı ile gayelendirmek için uğraşı veren peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’dir.
Hz. Muhammed diğer peygamberler gibi belirli bir topluma gönderilmemiştir. O yaşadığı asrın insanlarına ve Kıyamet Günü’ne kadar gelecek bütün
insan topluluklarına gönderilmiştir.
Bu sebepledir ki yüce Allah O’nunla bildirdiği Kur’ân düsturlarını, O’ndan
sonra tebliğ ve talim etmek görevini O’na inanan müminlere; özellikle de bu
görevleri vazife edinecek İslâm âlimlerine yüklemiştir.
Âl-i İmran Sûresi Âyet 104:
“Sizden Hayra davet eden, iyilikleri emreden ve kötülükleri yasaklayan bir
zümre bulunsun. İşte ancak onlardır mutluluğa erenler/erdirenler.”
Muhterem Mü’minler!
İnsan topluluklarına vahiy bildirilerini içeren Kur’ân ve Sünnet’ten başka mutluluk sağlayacak hayat yolu olmadığına, Kur’ân ve Sünnet düzenini insanlara tebliğ ve tâlim edecek kadro da İslâm âlimleri olduğuna göre, elbetteki onlar yalnız İslâm cemiyetlerinin değil, bütün insanlık semasının yıldızlarıdır. Zira bilgisi ile amel eden ve olgun insan örneğini veren Kur’ân ve Sünnet
âlimleri diğer müspet ilimlerin bilginleri gibi değildir. Bir diğer anlatımla onlar yaratıklardan yararlanma tekniklerini formüle ederek hayatın yalnızca kolaylaştırılmasına hizmet eden âlimler değillerdir. Onlar bizzat hayatı düzenleyen, dünya ve âhiret mutluluğuna yönlendiren öncülerdir.
Evet onlar, Peygamber varisleri oldukları için haklarında hayır murad
edilmiş imrenilmeye lâyık değerlerdir.
Yüce Peygamberimiz onlar hakkında şöyle buyurmuştur:
“Allah kime hayır dilerse onu din ilminde derinleştirir.”
“Alimler halk üzerinde Allah’ın güvenilir kişileridir.”
“Kıyamet Günü’nde üç zümre; önce peygamberler, sonra âlimler ve daha
sonra da şehitler şefaat edecektir.”2
Peygamberimizin pek çok hadisleriyle yüceliklerini açıkladığı İslâm
âlimlerini Rabbimiz de yüceltmiş, onları biricik mabud olduğunun şahitleri,
2 C. Sağîr, 2/183, 206.
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kendisinden saygı ile korkan gerçek kulları olarak tanıtmıştır. Mücadele sûresinin 11. âyetinde ise şöyle buyurmuştur:
“... Allah içinizden gerçekten iman edenleri ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir...”
Yaradan katında değerli olan İslâm âlimlerinin yeryüzünün kıymetleri olduğunda şüphe yoktur. Yaratana muhatap olma yüceliğini kavrayamamış ve
koruyamamış olan zavallılar idrak edemeseler de onlar Allah’ın bir topluma
bahşedeceği en büyük lütuftur. Nitekim peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur:
“Allah bir topluluğa hayır dilediğinde (ilâhi kanunları tebliğ edecek) âlimlerini çoğaltır, (saptırıcı) cahilleri azaltır...”3
İslâm âlimlerinden yoksun olmak bir İslâm cemiyetinin uğrayabileceği en
büyük felâkettir.
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Evet, kıtlık, anarşi ve hatta harb bile İslâm âlimlerinden yoksunluk felâketiyle kıyaslanamaz. Zira sözü edilen felâketler toplumun belirli bir dönemini etkiler. Ama Hakk’a çağıran, Batıl’lardan sakındıran ve olgun insan örneğini vererek cemiyeti hayra yönlendiren İslâm âlimlerinden yoksunluk insanî ve
ahlâkî değerlerin yıkımına, adalet ve fazilet hayatının çöküşüne ve hayatın gayesiz yaşanmasına sebep olacağı cihetle dönemleri ve nesilleri etkiler.
Bu sebepledir ki İslâm âlimlerinden yoksunluk bir toplumun uğrayacağı
ve taraf-ı ilâhiden uğratılabileceği bu en büyük musibettir.
Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklamaktadır:
“(Amelleri sebebiyle) Allah bir millete şer diledi mi (ilâhi kanunları tanımayan) cahillerini çoğaltır. Gerçek din âlimlerini azaltır...”4
Konuya daha bir açıklık getiren hadislerinde ise peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Allah, (insanları bildirdiği iyiye, güzele ve doğruya yönlendirecek) ilmi
insanların göğüslerinden çekerek almaz. Hakikat âlimlerini tarafına çekerek
alır. Böylece (cemiyette Allah’ın emirleri ve yasaklarım tebliğ eden) âlimler kalmaz. Halk da gerçek bilgiden yoksun cahilleri baş tutar, önder edinirler. Onlar
3 C. Sağîr, 1/17.
4 C. Sağîr, 1/17.

da sorulduğunda ilimsiz görüş bildirir (kendilerince ilkeler ve yasalar koyarlar.) Böylece hem kendileri sapıklığa düşer, hem de insanları saptırırlar.”5
Devrimizde İslâm ülkelerinin büyük çoğunluğunun giderek Hak’ça yaşantıdan sapmaları, sömürülen uydu ülkeler olmaları, aralarında siyasi ve iktisadi ittifaklar tesis ederek dünyamız için ümit verici bir blok oluşturamamaları, iyice biliniz ki yaşadığı dönemin şartlarını değerlendirebilen Kur’an ve Sünnet âlimlerinden yoksun olmaları sebebiyledir.
Ülkemizin ilimlerin her bir dalında ihtisas yapmış ilim adamlarına ve teknokratlara ihtiyacı vardır. Hayatı kolaylaştıracak ve Allah’ın yarattığı pek çok
nimetten bizleri yararlandıracak onlardır. Ancak iyice biliniz ki hayatımızı
İslâmlaştıracak İslâm âlimlerine ihtiyacımız çok daha fazladır.
Evet çok daha fazladır. Çünkü nükleer enerjinin üretemediği insanî ve
ahlâkî değerleri, fizik ve kimyanın konu edinmediği adalet ve barışı, biyoloji ve zoolojinin ilgilenmediği sevgi ve saygıyı sosyoloji ve psikolojinin veremediği kutsal idealleri ve âhiret hayatı özlemini Allah’a îman temelleri üzerinde
yükseltecek ancak İslâm âlimleridir.
Mü’minler!
İslâm Dini’ne inanan ve O’nu yaşamak arzusunu duyan bütün ilim adamlarına ibadet olduğu inancıyla saygı gösteriniz. Özellikle İslâm âlimlerinin çoğalması için duâ ediniz. Onları yetiştirecek kültür yuvalarını seviniz ve yardımlarınızla destekleyiniz.

5 İ. Mace, Hn. 52.
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İlim; İslâm’ın Hayatı Mü’minin Sevgilisidir

İslâm Dini, programını Allah’ın koyduğu bütün insanları kuşatıcı bir talim ve terbiye nizamıdır.
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İnsanlığın manevî dünyasını ve ölüm ötesini aydınlatacak bir Hak kültürü, maddî hayatı tekâmül kanunları içerisinde geliştirecek ilâhî bir medeniyet projesi olan Kur’ân-ı Kerim’de dinimizin insanlığa yaptığı ilk çağrı “Oku.”
buyruğudur.
Âlak Sûresi Âyet 1-5:
“Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.
Oku. İnsana kalemle yazı yazmayı öğreten, bilmediğini talim eden Rabbin sonsuz lütuf sahibidir.”
Neyin okunacağını açıklamaksızın “okuma” emrini veren Rabbimiz, öğrenilmesi mümkün ve faydalı olan bütün bilgileri insana öğrenilecek mevzu
olarak sunmuştur.
Yüce Din’imiz Allah’a ve âhiret gününe îman gibi itikadî (inanç) esaslarını, Allah’ın ve Peygamberi’nin hayatımızı yönlendirecek emirleri ve yasaklarını okuma ve öğrenmeyi her kes tarafında yapılması gereken farz-ı ayin görev
kılmıştır. Rabbimizin nimetlerinden yararlandıracak, hayatı kolaylaştıracak ve
insanlara fayda sağlayacak ilimleri ve sanatları öğrenmeyi de birilerini öğrenmesiyle diğerlerinden düşecek farz-ı kifaye vazife kılmıştır.
İslâm Dinî, farz-ı ayın olarak yüklediği ve teşvik ettiği ilmî çalışmayı yalnız
erkeklere tahsis etmemiştir. Kadınların yetiştirilmesini de zarurî görmüş, umumî
bir eğitim ve öğretimin tatbikini emretmiştir. Peygamberimiz şöyle buyurur:
[“İlim Müslüman’ın sevgilisidir.”

“İlim tahsil etmek, kadın-erkek her Müslüman’a farzdır.”]1
Allah’a yaklaştıran, tabiat nimetlerinden faydalandıran, hayatı kolaylaştıran ve mutluluğa yol açan bütün ilim ve sanat dallarını farz-ı kifaye kıldığı
içindir ki dinimiz, Allah’ın şer’î kanunlarını ve bu ilahî kanunların açıklamalarını ihtiva eden Kur’ân ve Hadîs ilimlerini yücelttiği gibi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Tıp gibi tabiat kanunlarını konu edinen ilimleri de yüceltmiştir. Öylesine yüceltmiştir ki maddî bilimlerle yoğrulan ilim adamları için Fatır
Sûresinin 28. âyetinde şöyle buyrulmuştur:
“...Allah’tan sevgi ve saygı duyarak ancak bilgin kulları korkar...”
Dünya ve âhiret hayatının gelişimi ve mutluluğunu vahye dayalı bilgilerin nurunda ve ilmî çalışmaların aydınlığında gören dinimiz kadar ilme, ilim
adamına ve ilim zihniyetine kıymet vermiş hiç bir din ve hiç bir beşerî sistem
yoktur.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
[“Allah katında ilim tahsil etmek, (farz olanların dışındaki) namaz, oruç,
hac ve Allah yolunda cihaddan daha faziletlidir.”
“... İlim tahsil için yola çıkan kişiye Allah Cennet yolunu kolaylaştırır.”
“Âlimler yeryüzünün kandilleridir, Peygamberlerin halifeleridir. Benim ve
diğer Peygamberlerin varisleridir.”
“Bilgi mü’minin kaybolmuş malıdır. Onu bulduğu yerde alır. (alması gereken odur.)”]2
Dinimiz, Kur’ân ve Sünnet aracılığı ile öğrenilecek vahyî bilgileri imanın
temeli kılmıştır. Akıl, duyu organları ve gerçek haber aracılığı ile sağlanacak
malûmatı da her hayrın ve güzelliğin kaynağı, tabiat nimetlerinden faydalanmanın biricik yolu olarak göstermiştir.
Kuran-ı Kerim’in Alâk Sûresi’nin 6. ve 7. âyetlerinde: “Gerçekten insan,
kendisini, (Allah’ın eğitim ve öğretimine)ihtiyaçsız gördüğü için azmıştır.” buyrulmuştur. Böylece imansızlığın ve her türlü ahlâksızlığın kaynağı olarak öğretim ve eğitim yoksunluğu gösterilmiştir.

1 M. Mesâbih Hn. 218.
2 Sırasıyla bak. C. Sağîr 2/54; Tac 1/63-64, K. Hafa Hn. 1751, 2811 ve notu, 1766.
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Aziz Mü’minler!
Cehalet imansızlığın, bütün çirkinlikler ve başarısızlıkların kaynağı olduğu içindir ki, Rabbimiz:
“... Sakın ha câhillerden olma.”3 emri ile bilgisizlerden olmamamızı öğütlemiştir.
“... Câhillerden yüz çevir.”4 buyruğu ile de ilimden ürken, öğretilen gerçekleri kabul etmek istemeyen cahillerden kaçınmamızı emretmiştir.
Peygamberimiz ise olmamız gerekeni şöyle açıklamıştır:
“Ya bilgin ol, ya öğrenen. Ya da dinleyen veya (bilgiyi öğrenen ve öğretenleri) sevenlerden ol. Beşinci guruptan olma, helak olursun.”
“(Zira) Fakirliklerin en şiddetlisi cehalettir.”5
Gerçek bu olduğu içindir ki Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:
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“... Her kime hikmet/bilgi verilirse gerçekten ona büyük bir hayır verilmiştir...”
“... Allah içinizden iman edenlerle kendilerine bilgi verilenlerin derecelerini artırır...”6
Bilgi edinmeyi emreden ve cehaletten sakındıran yüce Rabbimiz, Kur’ân-ı
Kerim’de bilgi ile cehaletin ayrıca bilenlerle bilmeyenlerin mukayesesini yaparak şöyle buyurmuştur:
“Körle gören, (cehaleti yansıtan) karanlıklarla aydınlık (olan bilgi) gölge ile
sıcak bir olmaz. Diri (olan bilgin) lerle ölü (olan cahil) ler de bir olmazlar.”
“... Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahibleridir ki hakkıyla düşünür.”7
Bilenlerle bilmeyenlerin atılımları ve alacakları sonuçlar bir olmayacağı içindir ki dinimiz, dünyevî çalışmalarımızda ve beşerî münâsebetlerimizde,
bilmeden, hakikati kavramadan hiç bir işin müteşebbisi olmamamızı da şöylece emretmiştir:
3
4
5
6
7

Enam, 35.
Araf, 199.
K. Hafâ Hn. 437.
Bakara 269, Mücadele 15.
Fatır 19-22, Zümer, 7.

“Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Zira kulak, göz ve
kalb; bütün bu organlar sorumludurlar.”8
Saygıdeğer Müminler!
Yaşımız ne olursa olsun, Allah’ın emri olduğunu bilerek ibâdet neşesiyle
okuyalım, dinleyelim, bilgilerimizi artıralım. İmansızlığın, ahlâksızlığın ve fakirliğin yaygın olduğu yerlerde gerçek bilginin olmadığım bilelim. Çocuklarımızı okutalım. Küçücük de olsa evimize bir kütüphane kuralım. Günümüzün
belirli dakikalarını olsun okumaya ve dinlemeye ayıralım. Talebelerimizi teşvik edelim ve Hakk’a inanan ilim adamlarımıza saygı gösterelim.
Kur’ân’da ve Sünnet’te öğretildiği şekilde sürekli olarak da şöyle duâ edelim:
“... (Ey ilmi sonsuz olan) Rabbim! Benim ilmimi artır.”
“Allahım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda sağlayacak ilim ver.
İlmimi artır. Allahım! Faydalı olmayan ilimden sana sığınırım.”9

8 İsra, 36.
9 Taha,114, Et-Tac, 5/121-124.
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İlme Mâni Olmak, Faydalısını Öğretmemek
ve Zararlısını Öğretmek Haramdır
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İslâm Dininin sunduğu mutlu kılıcı iman esaslarını, helal ve haram hükümlerini bilmek ve Rabbimizin nimetlerinden yararlanmak ve insanları faydalandırmak için ilim öğrenmek farzdır. Dinimiz açıklanan gayelerle bilgi
edinmenin faziletini Peygamberimizin diliyle şöyle açıklamıştır:
“İlim tahsili için yola çıkan kişiye, bu yüzden Allah Cennet yolunu kolaylaştırır.
İlme talip olanları sevdiklerinden melekler (de onlara yardım ve koruma)
kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan bütün canlı varlıklar, hatta sudaki balıklar bile, ilim adamları için, Allah’tan afv ve mağfiret dilerler. (Bilgisiyle amel eden) Bir âlimin (Yaptıklarının bilincinde olmayan cahil) bir âbid
üzerine üstünlüğü ayın şâir yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler, peygamberlerin vârisleridir.
Peygamberler altın ve gümüş miras bırakmadılar. Ama onlar hakikat ilmini miras bıraktılar.
Bu sebeple ilme önem verip-öğrenen kişi büyük bir miras almıştır.”1
A- Zararlı bilgi
İslâm Dini ilmi yüceltmiş, Kur’ân, Hadis, Tıp, Fizik ve Kimya gibi ilim
dallarına yöneltmiştir. Ancak kişinin dünya ve âhiretine yaramayan, topluma
yarar ve gelişim sağlamayan faydasız ilimden kaçınılması da mü’minlere emredilmiştir.

1 Tac, 1/63.

Kendilerine fayda sağlamayacak, üstelik zarara uğratacak bilgileri öğrenenler de Kur’ân-ı Kerim’de Rabbimiz tarafından kınanmıştır.2
Korunmak için zarar verici bilgileri, gerekirse zarar verici kişilerden öğrenmek caizdir. Fakat amaç mutlaka “korunmak” olmalıdır. Bu amaç içindir ki
Peygamberimiz Allah’tan yardım dileyerek daima şöylece dua etmişlerdir:
“Allahım! Faydasız ilimden sana sığınırım...”3
B- Kazanç, şöhret ve mevki amacı
Dinimizde, Allah’ın rızasını kazanmaya ve insanlara hizmet etmeye vesile olabilecek bilgiyi, para kazanmak, şöhrete ermek, mevki edinmek ve böylece diğer insanlara üstün olmak için tahsil etmek de haram kılınmıştır. Çünkü
böylesine gayeler takip edilerek tahsil edilecek ilimle fayda sağlanamaz. Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Kendisi ile Allah’ın rızası kazanılacak bir ilmi yalnız dünya malı elde etmek için öğrenen kimse Kıyamet Gününde Cennet’in kokusunu alamaz.”
“Bir ilmi âlimler arasına katılmak veya o bilgi aracılığıyla insanlara karşı
mücadele vermek ya da insanların ilgisini kendisi üzerinde toplamak için tahsil eden kimseyi (kendi rızasını ve toplumun yararını gaye edinmediği için) Allah Cehennem’e sokar.”
“İlimden dilediğinizi öğreniniz. Allah’a yemin ederim ki bilginizle amel etmedikçe bilgi çoğaltmakla mükâfatlandırılmazsınız.”4
Peygamberimizin bu mübarek sözleri ne büyük bir hakikati ortaya koymaktadır. Gerçekten sâdece maddî menfaat elde etmek için hareket eden
âlimlerden daha zalim ve zararlı kim olabilir? İlmi kötüye kullanmaktan, cemiyetin hürmet ettiği unvanları istismar etmekten, menfaat için ilim haysiyetini çiğnemekten daha korkunç ne tasavvur olunabilir? Bu gibi ilim sahiplerinden Cehennem azabına daha müstahak kim vardır?
Sevgili Peygamberimiz ne güzel buyurmuşlardır:
“Kıyamet Günü’nde en şiddetli azaba uğrayacak insan bilgisi kendisine
fayda sağlamayan âlimdir.”
2 Bakara, 102.
3 C. Sağîr,1/58.
4 M. Mesâbîh, Hn. 227, 225 ve C. Sağîr, 1/131.
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“İyice biliniz ki kötülüklerin en zarar verici olanı bilginlerin yaptıkları kötülüklerdir.
Hayırların en verimlileri de âlimlerin yaptıkları hayırlardır.”5
Muhterem Mü’minler!
İslâm Dini zarar verici nitelik taşıyanları dışındaki bütün ilim dallarına
yönelmeyi farz-ı ayın ve farz-ı kifaye olarak görev kıldığı gibi, öğretmeyi de vazife kılmıştır. Öğreneni de öğreteni de yüceltmiştir.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Kişinin bildiği bir şeyi başkasına öğretmesi sadakadır.”
“Öğreten ve öğrenen sevapta müşterektir.”6
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C- İlmi engelleme
Dinimiz öğrenim ve öğretime pek büyük bir ehemmiyet verdiği içindir ki
Peygamberimiz; “İlme mani olmak haramdır”, “Kendisinden faydalanılmayan
ilim, Allah yolunda harcanmayan bir hazine gibidir” buyurmuş, böylece ilim
hayatının canlı ve üretken olmasını emretmiştir.7
Peygamberimiz ilimde tekelciliği de menetmiştir. Soruldukları halde bildiklerini öğretmeyen, görev verildiği zaman da mazeretsiz olarak öğreticilikten kaçanların hıyanetlerini ve uğrayacakları azabı da şöylece haber vermiştir:
“Bilgisinden sorulduğu halde (bilmiyorum diyerek) onu öğretmek istemeyen kimsenin ağzına Kıyamet Günü’nde, ateşten bir gem vurulur.”
“Kıyamet Günü’nde Allah katında derecesi en aşağı olacaklardan biri de
(insanların) bilgisinden faydalanmadığı âlimdir.”
“İlmi alanlarda birbirinize karşı samimi olup yardımlaşın. Biriniz bildiğini
diğerinden saklamasın. Zira ilimde hıyanet, malda hıyanetten daha kötüdür.”8
Muhterem Mü’minler!
Bilgilerinden dolayı mümtaz bir sınıf olan âlimlerin; bilgilerini normalin

5
6
7
8

K. Hafa Hn. 376, M. Mesabih Hn. 267.
İ. Mace, Hn. 243, K. Hafâ, Hn. 1756.
K. Hafâ, Hn. 1758; M. Mesâbih, Hn. 28.
M. Mesabîh, Hn. 223, 268; C. Sağîr, 1/133.

üstünde bir gayretle başkalarına öğretip tebliğ etmeleri lüzumuna dikkatimizi çeken Peygamberimiz, bu mevzuda bizleri mantıkî bir gerekçe ile şöyle irşad buyurmuşlardır:
“... Kendisine bilgi aktarılıp (öğretilen) çok kimse vardır ki, bizzat dinleyen (ve
öğreten) den daha iyi muhafaza etmiş (ve gereğini yerine getirmiş) olur.”9
Her alanda daha iyi kavrayabilecek ve gereğini yapabilecek nesillere bilgi aktaracak ilim adamları mü’minlerin en büyük zenginlik kaynağıdır. Bunun
içindir ki Şanlı Peygamberimiz “İlim adamı, İslâm’ın rüknüdür.” buyurur.
Peygamberimiz bir diğer ilgili sözlerinde gerçek âlimlerden ve ilmî faaliyetlerden mahrum cemiyetlerin istikbaline de şöylece işaret buyurmaktadır:
“Allah, ilmi insanların göğsünden çeke çeke almaz, hakikat âlimlerini tarafına çekmekle alır. Böylece (cemiyete ışık tutacak) hakiki âlim kalmaz; insanlar da bir takım cahilleri baş tutar; önder edinirler, onlara bir şey sorulunca ilimsiz fetvalar verirler; (ilkeler ve yasalar koyarlar) bu suretle hem kendileri sapıtırlar hem de başkalarını saptırmış olurlar.”10
İslâm cemiyetinin böyle bir bahtsızlığa uğramaması için, harp gibi cemiyetin istikbali ile alâkalı en hassas durumlarda bile öğrenim ve öğretime ara
verilmemesi, insanları, Hakk’a çağıracak ve Batıl’lardan sakındıracak bir bilginler topluluğunun hazırlanması Rabbimiz tarafından emrolunmuştur.
Saygıdeğer Mü’minler!
Dinimizin faydalı bilgilerin öğrenim ve öğretimini farz kılması ve farz olmayan ibadetlere üstün tutması her asırda Müslümanların ilim aşkını alevlendirmiştir. Her cami bir öğretim ve eğitim yuvası haline getirilmiştir. Emevîler,
Endülüs Emevîleri, Abbasîler, Selçuklular ve Osmanlılar devrinde, sayısız ilim
külliyeleri, binlerce laboratuar ve rasathane kurulmuş, tıp, eczacılık, cebir, trigonometri, kimya, fizik, coğrafya, astronomi gibi müsbet ilimlerin temelleri
atılmıştır. Bütün dünyaya ilim ve medeniyyet nurları saçılmıştır. Ayrıca, İslâm
Hukuku, Tefsir ve Hadîs sahasında, yüz binlerce ciltlik eserler yazılmıştır.
Hiç şüphe edilmemelidir ki ahlâken yozlaşmamız, ilim ve teknikteki geriliğimiz ilmi ibâdet gören İslâmî şuuru yitirmemizle başlamıştır.

9 M. Mesâbîh, Hn. 230.
10 Tac, 1/72; I. Mace, Hn. 52.
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Özetlersek İslâm’ın kendisi bir eğitim ve öğretim nizamıdır. Hz. Peygamberimiz de bir öğreticidir. Bu gerçekler Kur’ânımızda şöylece pekiştirilmiştir:
“Kur’ân kat’î bilginin tam gerçeğidir.”11
Hz. Muhammed ilâhî kanunları öğretmek için gönderilmiş bir muallimdir.12
İslâmî iman temeline dayalı ilim olmazsa olmazdır.
Yüce Rabbimden cümlemizi ilmi, ilim adamlarını ve ilim kurumlarını sevenlerden kılmasını diler, faydalı bilgilerimizi artırmasını niyaz ederim.
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11 Hakka 72.
12 Bakara 151.

İslâm ve Müsbet İlimler

İslâm, insanlığa ilk çağrısı “Oku!” olan, “Sakın cahillerden olma!” öğüdünü veren, “Bilgiye erenlerin büyük hayra erdiğini…” açıklayan, “Allah’ın ilim
sahiplerini yükselteceğini” duyuran Hak Din’dir.
Böylece ilmi ibâdetleştiren İslâm Dini, Allah’ın Peygamberlerine ve son
Peygamberi Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla bildirdiği bilgileri “Gerçek bilgi”
olarak sunmuştur. Aklı, duyu organlarını ve yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan topluluk haberini de ilmin kaynaklan olarak açıklamıştır.
Dinimiz, aklın vahiy bilgileri ışığında değerlendirmeler yapmasını, duyu
organlarının maddi varlıklar üzerinde gözlem ve tecrübe ile gerçeğe ulaşmasını öğütlemiştir. Topluluk haberlerinin de vahiy ve olgun akıl süzgecinden geçirilerek kabul edilmesini tavsiye buyurmuştur.
İslâmî eğitim ve öğretimin vahyin yanı sıra, akla, duyu organlarına ve yalan üzerinde ittifak etmeleri mümkün olmayan toplulukların haberlerine dayanması hususu Kur’ân’ımızda doğrudan ve dolaylı olarak şöylece açıklanmıştır.
“Kur’ân kati bilginin tam gerçeğidir.”
“Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme. Zira kulak, göz,
kalb (ve diğer organlar tespitlerinden) sorumludurlar.”
“... Şüphe yok ki zan; faraziye, hak olan ilmin yerini tutmaz.”
“... (O halde) Bilmediğiniz hususlarda niçin tartışmaya giriyorsunuz...”
“... Eğer bilmiyorsanız bilgili olanlardan sorunuz.”
“... (Size intikal eden haberleri) iyice araştırınız...”
“... Biz delillerimizi akıllarını kullanabilenler için iyice açıkladık.”
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“... Aklınızı kullanmayacak mısınız?”
“... Dinlemeyecek misiniz? (Gerçekleri görmek için) bakmayacak mısınız?”1
İlmin İslâm’ın rüknü (olmazsa olmazı) Müslüman’ın sevgilisi olduğunu
bildiren ve pek çok hadîsleriyle ilme teşvik eden Peygamberimiz de gerçek bilginin kaynaklarına işaret eden hadîslerinde şöyle buyurmuştur:
“Tecrübe sahibi gibi bilgili yoktur.”
“Haber gözlem gibi değildir.”
“Güneş gibi açık olmayan hiç bir şey üzerinde nihai kararını verip doğruluğuna şahitlik etme.”2
Sunduğumuz âyetler ve hadîslerden anlaşılacağı üzere İslâm Dini Peygamberimize vahiy ile bildirilen bilgilerle, akıl, duyu organları ve topluluk haberine dayalı bilgileri ölçü kabul etmiştir. İlmî ölçüleri kabul etmeyenleri ise
yermiştir.
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Kur’anımızda şöyle buyrulur:
“(Ey Peygamber! Onlara) de ki: Allah’dan başka tapar olduklarınız hakkında bilgi veriniz bakalım. Yeryüzünde neyi yarattılar, gösterin bana. Yoksa göklerin
(yaratılışında) onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru iseniz onlara tapmadan önce yazılı bir belge veya ilmî bir delil getirin.”3
Mü’minler!
İlme teşvik eden, ilmin kaynaklarını öğreten dinimiz, Kur’ân-ı Kerim’le
insanlığın asırlarca sonra öğrenebildiği ilmi gerçekleri açıklamıştır.
Böylece açıklanmayan gerçeklerin öğrenilmesine de yol açmıştır.
Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm:
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 güçleşeceğim,
1 Sırasıyla bak. Hakka, 51; İsra, 36; Necm, 28; Al-i İmran, 66; Nahl, 43; Hucurat, 6; Rum,
24; Bakara, 44; Zariyat, 21.
2 Tac 5/64; K. Hafâ, Hn. 2137.
3 Ahkaf, 4.

e) Evrenin uzayıp-genişlediğini,
f) Rüzgârların aşılayıcı olduğunu,
g) Parmak uçlarının özellikler taşıdığını,
i) Çocuğun ana karnındaki oluşum devrelerini,
k) Her şeyin bir düzen içinde yaratıldığı ve sebeb-netice kanununa bağlandığını vs. açıklamıştır.4
İnsanlar gibi mükellef varlıklar olan cinlerin de medeni gelişmelere katkıda bulunmuş yeryüzü sakinleri olduğuna ve uzayda eşyanın nakledildiğine dair verdiği haberleri ile devrimiz ilim ve tekniğine bile geniş ufuklar açan
Kur’ân-ı Kerim, değindiğimiz ilmî gerçekleri ile ilim aşkını alevlendirmiştir.5
Göklerde ve yeryüzündeki bütün varlıkların insana hizmet edecek şekilde yaratıldığına, faydalanılması için üzerlerinde çalışmalar yapılması lüzumuna da
işaret buyurmuştur.
Casiye Sûresi Âyet 13:
“Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak (yararlanması için) insana boyun eğdirdi. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”
Kur’ân ve Sünnetin ilme yönelten bütün bu ölçüleri mü’minleri ilme âşık
kılmıştır. İlmî çalışmalar ibâdet zevkiyle yapılmıştır. Allah’ın rızasını ve insanların yararlanmasını gaye edinen ilmi faaliyetler güçlü medeniyetler doğurmuştur.
Matematik, fizik, kimya, astronomi, coğrafya, tarih, sosyal bilimler, jeoloji, botanik gibi ilim dallarında Müslümanların yaptığı çalışmalar ve yetiştirdikleri ilim adamları ve verdikleri eserler, ayrıca sanatta, ticarette, ziraatte, madencilik ve şehircilikte eriştikleri zirveler, bir-iki hutbe hacmine değil, yüzlerce hutbe hacmine sığacak gibi değildir.
Hülâsa, Mîlâdî 8. asırdan üstün bir medeniyet kuran Osmanlı Devletinin
duraklama devrine kadar, tam 9 asır ilimde ve teknikte Müslümanlar dünyaya
hocalık ve rehberlik yapmışlardır.
4 Sırasıyla bakınız. Enbiya 30; Yasîn, 40; Ra’d 41; Neml, 88; Enam, 125; Zariyat, 47; Hicr,
22; Kıyâme, 4-5; Mü’minûn, 14; Ra’d, 8; Kamer, 49.
5 Neml, 40.
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Muhterem Mü’minler!
a) Arapçadan yapılan tercümeler,
b) Müslüman üniversitelerinde okuyan batılılar,
c) İspanya, Portekiz ve Sicilya’da, batılıların Müslümanlarla temasları,
d) Ticaret münasebetler ve
e) Haçlı seferleri yoluyla, İslâm medeniyetinin Avrupa’ya geçişinden sonradır ki, Avrupa’da Rönesans olmuştur. Rönesans’tan sonra bile Avrupa, Müslüman müelliflerin eserlerini değişmez kaynak olarak kullanmakta devam etmiştir.
Avrupa ülkeleri tarih boyunca İslâm ülkelerine karşı haçlı ruhu ile hareket ettikleri için, Avrupalı ilim adamları, bilgi ve ilham aldıkları eserleri
açıklamamışlardır. Böylece, Müslümanların asırlar önce yaptıkları pek çok keşif ve icatları kendilerine mal etmişlerdir.
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Ne acıdır ki, Milli Eğitimimiz İslâm Dini’ne, İslâm tarihine ve millî tarihimize karşı alâkasız tutumunda berdevam olduğu ve medeniyet tarihi araştırıcıları yetiştiremediği için, bu gerçekleri nesillerimize öğretmemekte, öğretememektedir.
Bunun içindir ki nesillerimiz, bir Toriçelli’yi bir Paskal’ı, bir Newton’u bir
Pastör’ü, bir Kant’ı ve Ogust Comte’i tanır. Fakat bir İmam-ı Azam’ı, bir Cabir
bin Hayyam’ı, bir İbn-i Haysem’i, bir Ebubekir Razi’yi, hatta bir Âli Kuşçu ve
Uluğ Bey’i, bir Sinan’ı ve Ebussuûd’u bilmez.
Muhterem Mü’minler!
Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim elimizdedir. Bir hakikat muallimi olan Şanlı Peygamberimiz önümüzdedir. Mukaddes topraklarımız da hâkimiyetimiz
altındadır. Tarihte; İslâm Dini’nin rehberliğinde yaşayarak ilmi peygamber mirası olarak değerlendiren Müslümanların ve büyük ecdadımızın parlak medeniyetler inşa ettikleri gibi, bizler de muhteşem medeniyetler kurabilecek güçteyiz.
İmanlı, azimli, ümitli ve atılımlı olmamız kâfidir.
Hutbemizi bir âyet manasıyla bitiriyorum:
“Ancak Rabbinden sana indirilen Kur’ân bilgilerinin hak olduğunu bilen kimse, gerçeğe gözlerini kapamış âmâ gibi midir? Ancak selîm akıl sahipleridir ki,
iyice düşünüp idrâk ederler.”6
6 Ra’d, 19.

Not: Bu hutbe Nobel ödüllü Pakistanlı bilim adamı Prof. Abdusselâm’ın
ülkemizi ziyaret etmesi ve Cuma namazını Süleymaniye Camii’nde kılacak olması sebebiyle yazıldı, Cuma hutbesi olarak sunuldu.
Bu vesîle ile İstabnbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet
Yüksel Özemre beyefendinin gönderdiği tebrik yazısını tarihe not düşürmek
için yayınlıyoruz.
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Not: Müslümanların Müsbet İlimlere Yaptığı Hizmetlerle İlgili Basit Bir
İnceleme Aşağıya Çıkarılmıştır.
Matematik:
Diğer bütün müsbet ilimlerle, yakından ilgisi olan matematik ilmini, bugünkü
anlamıyla bir ilim haline getirenler müslümanlardır. Sıfır mefhumu’na, rakam sistemi’m ve ondalık sistemi matematiğe kazandıran, Müslümanlar olmuştur. Ondalık sistemini bularak, çıkarma, toplama, çarpma ve bölme’nin prensiplerini koyan
da Müslümanlardır. Eğer, bu sistemler ve prensipler olmasaydı, matematik ilmi olmazdı.
Trigonometri, Müslümanların malıdır. Bilinen en eski trigonometri cetvellerini formüle eden, Harizmî diye anılan Muhammed b. Musa’dır. Logaritma dediğimiz
cetvelleri ve logaritma mefhumunu ilk defa bulan da yine aynı zattır.
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Pi sayısını bulan ve verdiği rakamlar, günün elektronik aletleri tarafından aynen doğrulanan zat, Gıyaseddin Cemşid isimli bir Müslümandır.
Cebir’in kurucusu, El-Cabir isimli zattır. Bir eşitliğin iki tarafına aynı miktar
ilâve edilir, çıkardır, bölünür ve çarpılırsa eşitlik bozulmaz diyen bu zattır. Cebir kitabında, 3. derece denklemlerin çözümünü dahi vermiştir. Karakök ve küp kök almayı
bulan ve öğreten de bu âlimdir.
Analitik Geometri ve Küresel Trigonometri’nin müessisi de, Müslümanlar olmuştur.
Matematikî coğrafya’nın kurucusu El Birunî, El Harizmî, Ömer b. Hayyam,
Muhammed b. Ahmed, Nasruddin Tusî, Ebul Vefa ve Musa Oğullarının, Matematik
ilmine yaptığı hizmetler sayısız olmuştur. Matematikteki bu dev adımların, milâdî 8.
9. ve 10 asırlarda atılmakta olduğuna, dikkat edilmelidir.
Fizik:
Modern Fiziğin kurucusu, milâdî 965 de Basra’da doğan Muhammed b.
Haysem’dir. İbn-i Haysem, ışığın, hava ve su gibi şeffaf cisimlerden geçerken meydana gelen kırılma hâdisesine dair ilk açıklamaları yapmış ve büyütücü mercekler’in
keşfine çok yaklaşmıştır. Atmosferin, ağırlık ve yoğunluğu ile bunların, maddelerin ağırlığına tesiri arasındaki münasebeti tahlil etmiş, kürevî ve parabolik aynalar
üzerinde ve büvüteç arasından ışığın nüfuzunu, matematik formüllerle incelemiştir.

Meşhur Avrupalı fizikçi Riger Bacon İbn-ü Hasem’in buluşlarına ve fikirlerine istinad ettiğini, kendi eserlerinde açıkça bildirmiştir.
Adını asırların ötesinden duyuran El Birunî, bir maddenin özgül ağırlığının,
o maddenin taşırdığı suyun hacmi ile uygunluk gösterdiği kaidesini ifade etmiş, su
menbaları ve artezyen kuyularının faaliyetlerini, birbirleri ile irtibatı olan kanalların hidrostatik kaidesiyle izah etmiştir.
İbn-i Sina, hareket kuvvet, ışık, ısı ve özgül ağırlıklar üzerinde, orijinal çalışmalar yapmış, Kitabü’ş-Şifa’sında, fizik ilmine de bir bölüm ayırmıştır. Ben-û Musa diye anılan 3 kardeşin mekanik’e dair yazdıkları bir eser, halâ Vatikan’da muhafaza edilmektedir.
Ebu’l-Feth El-Hazminî de, fizik ilminin dev simalarından biridir. Eserinde, fiziğin tarihçesini yapmış, manivelanın kanunlarını formüle etmiş, birçok sıvı ve katı
cismin özgül ağırlıklarının cetvellerinî tanzim etmiş ve yerçekiminin, her cismi, arzın merkezine doğru çeken bir güç olduğuna dair nazariyesini ortaya koymuştur.
Diğer Müslüman fizikçilerin, bu ilme yaptığı hizmetler, başlı-başına bir konferans mevzuudur.
Astronomi:
Astronomi ilmini müsbet ilim haline getiren Müslümanlardır.
Müslümanlar 10. asrın sonunda, mercek ve dürbün olmaksızın yapılabilecek
bütün çalışmaları yapmışlardır.
Bağdat, Kahire, Kurtuba ve Toledo rasathaneleri, ilmî çalışmaların yürütüldüğü en büyük merkezlerdi.
Ebu’l-Fergani’nin 860 da yazdığı bir astronomi kitabı, 7 asır Avrupa’da otorite
olarak kabul edilmiştir. Fergani, yeryüzünün boylam daireleri uzunluğunu hesaplamış ve ilk olarak güneşin görünürdeki yörüngesinin, gezegenlerinkiler gibi, zamanla
geri yöne doğru gittiğini hesaplamıştır.
El Battani, yer küresinin ekseni ile yörüngesi arasındaki açıyı çok doğru olarak
hesaplamış ve bir yerin enlemini bulmak için yeni ölçüler koymuştur.
Îbnü’l-Haysem, yıldızlar ve güneşin kendilerinin ışık verdiğini, ayın ise ışığını
güneşten aldığını keşfetmiştir.
Bu zat hava tabakasının kalınlığını ilk defa ve doğru olarak tesbit etmiş, ilk olarak okuma gözlüğünü bulmuş ve reflektörlerin kanununun mucidi olmuştur.
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Güneş yılının uzunluğunu ilk defa doğru olarak hesaplayan Sabit b. Kurra olmuştur.
El-Birûni usturlap, düzlem küre ve halka küre mevzularında kitaplar yazmıştır.
Ali b. Yunus da yıldızların hareketleri ve devirleri ekliptik meyili, itidal noktalarının gerilemesi ve güneş paralaksına dair, öncekilerden çok daha sıhhatli bilgiler
vermiştir.
İbrahim El-Zerkalî gezegenlerin hareketine dair ilk cedveleri hazırlamıştır.
İlk sıhhatli astronomi aletleri de Müslümanlar tarafından icad ve imâl edilmiştir.
Kimya:
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Müsbet ilimlerin en önemli dallarından biri olan Kimya’yı laboratuvar ilmi haline getiren 8. asırda yaşamış Cabir b. Hayyan’dır. İlk defa atom nazariyesini ortaya
koyan, atomun parçalanabileceğini bildiren, Lavezye, Geylusak ve Newton prensiplerini bulan Cabir b. Hayyan, aynı zamanda ilim tarihinin ilk laboratuarını kuran,
ilk defa müşahede ve tecrübe usûlünü ilme getiren ve kendi laboratuarında ilk suni hücreyi oluşturan zattır. Eserleri 10. asırda lâtinceye çevrilen Cabir b. Hayyan’ı,
Avrupa 7-8 asır sonra anlayabilmiştir. Bugün Alman üniversitelerinde Cabir b.
Hayyan’ın eserleri üzerinde, doktora çalışmaları yapılmaktadır. Bugün kimya ilmindeki birçok teknik tabirler, Müslüman kimyacıların eserlerinden alınmıştır.
Buharlaşma, süzme, tasfiye etme, eritme ve damıtmanın metotlarını koyan
Müslüman kimyacılar, alkol, sülfirik asit, altın suyu ve nitrik asit gibi nice bileşiklerin de kâşifidirler. Kimyayı eczacılıkta kullanan Müslümanlar, yüzlerce ilâç üzerine, çalışmalar yapmışlardır. Müslümanların, boya imalâtında, çeliğe su verme sanatında, adî kâğıt yapımındaki büyük başarıları, asırlar önce, endüstriyel kimya’da
da ne derece ileri olduklarını göstermektedir.
Tıp:
Müslümanların, Tıp ilmindeki başarıları ve yetiştirdikleri dâhiler önünde, bütün dünya hürmetle eğilse yeridir ve zaten her insaflı medeniyet tarihçisi eğilmektedir. İlk eczahaneler, ilk dispanserler, ilk hastaneler ve ilk eczacılık okulları, lslâm
dünyasında kurulmnuştur.. İlk hastahane. Milâdî 706 yılında Şam’da kurulmuştur.
Tıp tedrisatı, hastanelerde yapılır, devletten ruhsat almayanlar doktorluk yapamazlardı. Milâdî 931’de Bağdat’taki ruhsatlı doktor adedi 860 idi.

Tıp tarihinin, en büyük simalarından olan Ebubekir Razî’nin tıbbın her dalma ait olmak üzere yazdığı Kitabül-Havi 20 cilt olup, lâtinceye çevrilen ilk büyük tıp eseridir. 1395 yılında, Paris üniversitesi, tıp fakültesi kütüphanesinin bütün
mevcudunu teşkil eden 9 kitaptan biri bu idi. Razi’nin, çiçek ve kızamığa ait eseri,
1498-1866 yılları arasında, İngilizce olarak 40 defa tab edilmiştir. Ortaçağın en büyük klinik mütehassısı olan Razi’nin Kitabü’l-Mansurî isimli eseri de, 16. asra kadar Avrupa’nın en ünlü tıp kitabıydı.
Tıp tarihi, İbn-i Sina gibi ikinci bir dahi, yetiştirmemiştir. O’nun, tıbbın bütün
dallarına ait malûmatı muhtevi, El Kanun Fi’t-Tıp isimli eseri, asırlar boyu, Avrupa
tıp mekteplerinin başlıca ders kitabı olmuştur. Tıbba, 700 tür ilâç hediye eden İbn-i
Sina, gerçekten tıp tarihinin ölmez bir siması olmuştur.
12. asırda yaşamış olan İbn-i Rüşd’ün, Külliyat Fi-t-Tıp isimli eseri, 13. asrın ortalarında lâtinceye çevrilmiştir. 10. asırda İspanya’da yaşamış ve 3. Abdurrahman’a
tabib olmuş El-Zahrevi’nin Et-Tasrif isimli tıp ansiklopedisi, cerrahlığın temel
kitaplarından biri olmuş, asırlar boyu kaynak olmakta devam etmiştir. 10. ve 11.
asırlarda Kurtuba şehri, cerrahî ameliyatlar mevzuunda. Avrupalıların akın ettikleri bir şehirdi. Avrupa tıbbı üzerinde derin izler bırakmış, yüzlerce Müslüman doktor daha vardır. Avrupa dillerine tercüme edilmiş tıp eserleri, büyük bir katalog hacmini dolduracak kadar çoktur.
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İslâm’da Sosyal Adalet Esasları

Hutbemizde İslâm Dini’nin koyduğu ictimaî(sosyal) adalet esaslarını hulasa etmeye çalışacağız.
a) Malların mâliki Allah’tır
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İslâm Dini’nin yasalarına göre mülkün mâliki Allah’tır. Hayat nizamımız.
Kur’ân-ı Kerîm’de bütün malların yaratıcısı ve sahibi olduğunu bildiren Hz.
Allah, koyduğu emirler ve yasaklar çerçevesinde insana mallardan faydalanma hakkını vermiştir.
Mülkün hakikî maliki olarak yalnız Allah’ı tanıması gereken Mü’min;
a) Allah’ın nimetlerinden faydalanmak,
b) Ferdî ve ailevî ihtiyaçlarını karşılamak,
c) Cemiyetin muhtaç kesimine yardımcı olmak için mal kazanmakla emrolunmuştur.
b) Meşru ve gayr-ı meşru kazanç yolları
İnsana kazanma mükellefiyetini yükleyen dinimiz, ancak sanat, ziraat, ticaret, miras, vasiyyet ve hibe gibi meşru kıldığı yollarla kazanılabileceğini, bu
gibi helâl yollarla kazanılacak malların mukaddes ve dokunulmaz olduğunu
bildirmiştir. Yasakladığı kazanç yollarım da açıklamıştır.
İslâm Dini faizi, karaborsacılığı, rüşveti ve emeği sömürmeyi yasaklamış,
içki, kumar ve fuhuş işletmeciliği yolu ile kazanç sağlanılmasını da haram kılmıştır. Bu gayr-ı meşru yollarla kazanç sağlanması yalnız âhiret azabı bildirilerek yasaklanmamıştır. İslâm Hukukuna göre teşkilâtlandırılması mü’minlerin

vacip görevi olan İslâm Cemiyet Düzeni’nde tatbik olunacak cezalar da getirilmiştir.
İslâm Dini, adı geçen yolları yasaklamakla içtimaî adalet alanında köklü
bir inkılâb yapmıştır. Zira bu gibi servet edinme yollarının haram kılınması ile
toplum servetinin sömürülmesi, belirli zümrelere kanalize edilmesi önlenmiştir. Hayatı pahalılaştırıcı gedikler tıkanmış, ihtiraslar dizginlenmiş, gereksiz ve
zararlı tüketim önlenmiş ve cemiyet ahlâkı korunmuştur.
c) Tüketimin sınırlandırılması
Dinimiz, Allah’ın mülkünden Allah’ın ve Peygamberi’nin meşru kıldığı
yollarla kazanılmasını emrettiği gibi servetin ilâhî emir ve yasaklar doğrultusunda tüketilmesi ve kullanılmasını da kanunlaştırmıştır.
İslâm Dini, içki, kumar ve zina gibi haram kıldığı yollara servetin harcanmasını yasaklamıştır. Altın ve gümüşten mamul mutfak eşyası kullanılmasını,
yırtıcı hayvan derilerinden mamul elbiseler giyilmesini haram kılmıştır.
Dinimiz, atlas perdeler gibi lüks eşya ile tefrişi caiz görmemiş, erkekler
için altım ve hâlis ipekten mamul elbiseleri de haram kılmıştır.
Dinimiz asırdan asıra, toplumdan topluma değişebilecek hayat standartlarına göre lüks ve israf malları sınıfına ithal edilebilecek malların kullanılması
ve tüketilmesini de bu mevzudaki umûmî düsturlarıyla yasaklamıştır.
Dinimiz, tüketimle ilgili olarak koyduğu bu sınırları ancak Kur’ân ve Sünnet toplumunda uygulanabilecek cezaî tedbirler ve kanunlarla korumuş, ayrıca Âhiret azabını bildirmiştir. Böylece içtimaî adalet sahasına köklü bir esas
daha getirmiştir. Zira bu sınırlayıcı kayıtlar ile tüketim bakımından fertler arası
farklar asgarîye düşürülmüştür. Toplumda mutlu azınlık görüntüsünde zevkperest ve bencil bir zümrenin peydahlanmasına engel olunmuştur.
d) Yatırımlara ve yardımlaşmaya teşvik
İslâm Dini, meşru yollarla kazanılacak malların İslâmî esaslar çerçevesi
içinde kullanılmasını emretmiş ve bir ibâdet görevi kılmıştır.
Dinimiz servetin depo edilmesini ve âtıl halde tutulmasını da caiz görmemiş, toplum hizmetine sunulmasını öğütlemiş ve cemiyet hizmetinde fert lehine büyük hayırlar olduğunu bildirmiştir.
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İslâm Dini; “Zekât veriniz. Akrabaya hakkını ödeyiniz. Allah için sarf ediniz. Birbirinize aracı olunuz.” gibi emirlerle zımnen bu vazifelerin ifasına vasat
hazırlayacak çalışmalara, yatırımlara yöneltmiştir. Ferdî meşguliyetler ve kabiliyetsizlikler nedeniyle veya sermaye kifayetsizliği sebebiyle bizzat yatırımlar
yapılamadığı takdirde şirketleşmeye gidilmesini tavsiye ve teşvik etmiştir.
Tabiî engeller sonucu bizzat yatırım yapılamaz, şirketleşmeye gidilemez
veya teşebbüs edilir de artan bir miktar meblâğ olursa dinimiz bununla mü’min kardeşler arasında ödünç alıp verme yoluyla bir yardımlaşma sağlanmasını öğütlemiştir.
Ödünç alıp-vermeyi yardımlaşmanın mühim bir şekli olarak değerlendiren dinimiz, bu nevi yardımlaşmanın faize dayalı olmasınını ise yasaklamıştır.
Ancak Allah rızası için ödünç verme olan Karz-ı Hasen usulünü tavsiye etmiştir.
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Dinimiz, mesken yapımı ve tedavi gibi zarurî kılıcı sebepler dışında borçlanılmasını çirkin görmüş, sakındırmıştır. Ancak istenildiğinde borç verilmesini, mü’minlerin sıkıntılarının giderilmesini teşvik etmiş ve bunun pek büyük
bir hayır olduğunu bildirmiştir.
Aziz Mü’minler!
Malların, İslâm Dini’nin koyduğu esaslar çerçevesi içerisinde kazanılması, kullanılması, harcanması ve yeni yatırımlara yöneltilmesi sosyal adalet için
zarurî ise de kâfi değildir. Zira İslâm Dini’nin kazanç yolları ile alâkalı yasakları tam olarak yürürlüğe konsa da akıl, zekâ, bedenî güç ve kabiliyetler arasındaki farklılık sebebiyle sosyal bünyede zuhuru muhtemel mutlak veya nisbî
fakirliğin mahzurlarının giderilerek fertler arası dengenin kurulması lâzımdır.
Mezkûr dengeni kurulması ise fakir fertlerin normal tüketim imkânlarına kavuşturulması ile mümkündür.
e) Fakirlik problemi ve ferdî vazifeler
Dinimiz, fakirliği iman, ahlâk, aile ve cemiyet için pek büyük bir tehlike
olarak vasıflandırmış ve bu cemiyet probleminin çözümünü içtimaî (sosyal)
adalet için zarurî görmüştür. Bunun için de şartlarını haiz mü’minlere zekât
farîzasını yüklemiştir. Akrabadan âciz olanlara mirasına iştirak edilebileceği
nispette(oranda) nafaka verilmesini vacip kılmış, Fıtra ile emretmiştir.
Dinimiz ayrıca meşru sebeplerle oruç tutamamak ve âdet günlerinde cinsî

temasta bulunmak gibi işler ve haramlardan dolayı kefaret olarak cemiyetin
muhtaç fertlerine yardım mükellefiyetini getirmiştir.
İslâm Dini, vacip kıldığı bu dinî-malî vazifeler yanı sıra Allah rızası için
ihtiyarî yardımları teşvik etmiştir. Peygamberimizin hadisleriyle de şu mübarek ölçüyü koymuştur:
“Müslümanların durumunu önemsemeyen, onların saadeti ile mesut, elemleri
ile muzdarip olmayan kişi mü’minlerden değildir.”1
Hususî şartlarını haiz zengin mü’minlere yüklenen mezkûr dinî-malî vazifelerin, fakirlerin, âcizlerin, borçluların tüketim gücünü arttıracağı, dolayısıyla üretimi geliştireceği ve sonuç olarak da sıhhatli bir iktisadî gelişmeyi sağlayacağı açıktır. Ancak bu ferdî vazifeler sosyal adaletin sağlanması için kâfi
değildir.
İş bulamayan işsize iş bulmak, çalışamayan âcize nafaka bağlamak gibi
toplum yönetimine de bâzı vazifelerin yüklenmesi gerekir ki İslâm bu görevleri de yüklemiştir.2
Mü’minler!
İçtimaî adalet esasları cemiyetin maddî problemlerinin çözümü içindir ve
lüzumludur. Ancak mücerret sosyal adalet esasları ile insanları mes’ut etmek
mümkün değildir. Çünkü insan beden ve ruhtan müteşekkildir ve ruhî problemleri ve ihtiyaçları daha da büyüktür.
Bunun içindir ki İslâm, insanı bedenî ve ruhî ihtiyaçları, maddî ve manevî
problemleri, ferdî ve sosyal hayatı ile bir bütün olarak ele almıştır. “Maddeyi
mânaya, âhireti dünyaya feda etmeyen bir hayat nizamı sunmuştur.
İslâm Dini’nin sosyal adalet esaslarını özetlemeye çalıştığımız hutbemizi
bir âyet manasıyla bitiriyorum:
“Göklerin ve yer küresinin mülkü Allah’ındır. Allah her şeye gücü yetendir.”3

1 Keşfül-Hafa, Hadis No: 2379.
2 Arzu eden İmam-Hatip, Topluma Yüklenen Vazifeler bölümünü de hutbe içine alabilir.
3 Hadid, 2.
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Ek:
Topluma yüklenen vazifeler
“İslâm Dini, mü’minler tarafından kurulması ve iktidar kılınması vacip olan İslâmî cemiyet (toplum) mekanizmasına vazifeler yüklemiştir.
a) Dinimiz, koyduğu sosyal, iktisadî, hukukî kaidelerin doğrultusunda hayatın
düzenlenmesini İslâmi yönetime bırakmıştır.
Burada bilvesile ifade edelim ki, yukarıda beyan ettiğimiz İslâmî emirler ve yasaklar müeyyidelidir. Meselâ, gerçek İslâm Toplumu’nda hiç bir kimse faizli işlem yapamaz. Alkollü içkileri istihsal edemez. Hiç bir ferd zekâtını kaçıramaz. İslâmî icra ve
kaza mercileri, takiple ve gerektiğinde cezalandırmakla mükelleftir.
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b) Dinimiz, toplum vergisi olarak tahsil edeceği zekâttan, yeteri kadar kazanamayan fakirlere ve meşru sebeplerle borçlanmış borçlulara zekât haklarını vermek, işsizlere iş bulmak, bunun için lüzumu anında faizsiz kredi vermek, akrabasından nafaka
verecek kimsesi bulunmayan âcizlere nafaka bağlamak, âdil ücret belirlemek, daha ziyade fakirlerin yararlanacağı ve faizsiz kredilerle ortak kılınacağı tesisler kurmak gibi
vazifeleri de İslâmî yönetime yüklemiştir.”

İslam’da Haram Kazanç Yolları

Malların gerçek sahibi Allah’tır. İnsan, Rabbimizin lütfu ile faydalanma
hakkına sahip kılınmıştır.
Müslüman ferdî ve ailevî ihtiyaçlarını karşılamak ve cemiyetin muhtaç kesimine yardım edebilmek için Allah’ın meşrû-helâl kıldığı yollardan mal kazanmaya çalışacaktır. Zira Mevlâmızın haram kıldığı yollara girmek, dünyada
sömürü ve zulme, âhirette ilâhî azaba götürür.
Peygamberimiz bu gerçeği şöylece açıklar:
“Haramla beslenen vücut (Cennet’e girmez.) Ona ancak ateş yaraşır.”1
Bu haftaki hutbemizde; korunabilmemiz için haram kazanç yollarım hülâsa olarak açıklamaya çalışacağız.
a) Faiz
İslâm Dini, faizi ve girdiği bütün kazanç yollarını gayr-ı meşru ilan etmiş
ve yasaklamıştır. Çünkü:
“... Allah ticareti helal, faizi haram kılmıştır...”
Dinimiz faizi alanları, verenleri ve faiz işlemlerini yürütenleri Peygamberimizin diliyle lânetlemiştir. Faizcileri ve iktisadî hayatın faiz üzerinde kurulup yaşatılmasını tasvip edenleri Allah’a ve Peygamber’ine, öz ifadeyle İslâm
Dini’ne harp ilân eden toplum zalimleri olarak vasıflandırmıştır.
Bakara Sûresi’nde Rabbimiz şöyle buyurur:
1 M. Mesabîh, Hn. 2787; K. Hafâ, Hn. 2632.
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“Ey Mü’minler!
Allah (ın emirleri ve yasakların) a aykırılıktan sakının. Eğer iman ediyorsanız anaparanızı alıp getireceği faizi bırakın.
Yok, eğer faizi terk etmezseniz Allah’a ve Peygamberine karşı savaş açtığınızı
bilin. Ne (faiz alarak) zulmediniz. Ne de (faiz verici olarak) zulme uğrayınız.”2
b) Karaborsacılık (ihtikâr)
İslâm Dini, karaborsacılığı haram kılmıştır.
Yüce Peygamberimiz:
“Karaborsacılık yapan mel’undur.”3 buyurmuşlardır.
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Ticarî ve sınaî hürriyeti baltalayan, halkı sömüren karaborsacılık, kazanç
yolu değildir. Kâr ve aşırı kazanç hırsı yüzünden halkın ihtiyaç maddeleri üzerinde karaborsacılık yapmak mü’mini toplum mütecavizi kılacak bir günahtır.
Aleyhine dava açılacak bir suçtur.
“Karaborsacılık yapan hata edicidir.”4 buyuran Peygamberimiz, diğer bir
sözlerinde şöyle buyurmuştur:
“Fiyatını arttırmak gayesiyle bir gıda maddesini kırk gün ihtikâr eden
kimse, Allah’dan uzaklaşır. Allah da ondan uzaklaşır.”5
Görülüyor ki, haram kılınan yollarla kazanç temin etmek için cemiyete
zarar veren, umûmî menfaatleri çiğneyerek fertleri zaruretlere düşüren kimse,
gerçek bir Müslüman değildir.
c) Rüşvet
Dinimizde rüşvet yolu ile kazanmak, mülk edinmek haramdır.
Fert ve cemiyet haklarına tecavüz olan Rüşvet hakkında Peygamberimiz
şöyle buyururlar:
“(Şahıslara ve cemiyete ait olan haklan zimmete geçirmek için) rüşvet alana, verene ve vasıta olana Allah lanet etsin.”6

2
3
4
5
6

Bakara, 278-279.
M. Mesâbih, Hn. 2893.
a.g.e. Hn. 2892.
a.g.e. Hn. 2896.
C. Sağîr, Harfül-lâm. 2/124.

d) Emeği sömürü
Dinimiz, çalıştırılan işçilerin emeklerinin istismar edilmesi ve âdil ücret
ödenmeyerek haklarına tecâvüz edilmesi yoluyla edinilecek kazancı da haram
kılmıştır.
İşçi anlaşmaya veya cemiyet örfüne göre âdil bir ücret alacaktır. İşçinin
hakkını tam olarak ödememek büyük bir zulümdür. Peygamberimiz “İşçiye
hakkını teri kurumadan veriniz.”7 buyurmuştur. Peygamberimizin nakil buyurduğu bir hadîs-i kudsî’de ise Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur:
“Ben kıyamet gününde üç kişinin hasmıyım. Bana verdiği sözden cayanın, hür bir
kimseyi satıp hakkını yiyenin, bir işçiyi çalıştırıp hakkını tam olarak vermeyenin.”8
e) Hileli ticaret ve eksik tartıp ölçme
Süte su, zeytinyağına çiçek yağı katmak ve bayatı tazeye karıştırmak gibi yollarla hileli mal satmak haramdır. Ayrıca reklâm edilen vasıfta olmaksızın
mal üretip satmak da haramdır. Peygamberimiz:
“Her kim bize hile yapar, (karıştırılmış mallarla bizi) aldatırsa, bizim yaşayışımız üzerinde yaşayanlardan değildir.”9 buyurmuşlardır.
Muhterem Mü’minler!
Mal satarken eksik tartmak, eksik ölçmek gibi yollarla da kazanç sağlamak haramdır. Muttafifîn sûresinde Rabbimiz şöyle buyurur:
“Ölçekte ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar, insanlardan ölçekle
aldıkları zaman haklarını tastamam alanlar, insanlara ölçekle yahut tartıyla verdikleri zaman ise eksiltenlerdir. Sahiden onlar, âlemlerin Rabbi (olan Allah’ın
huzurunda muhakeme olunmak) için, insanların (kabirlerinden) kalkacağı kıyamet gününde, tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı?”10
f) İçki, kumar, zina
İslâm Dini, alkollü içkileri ve uyuşturucu maddeleri yasaklamıştır. Bu maddelerin içimi haram kılındığı gibi i’mali, alım ve satımı da haramdır. Kat’iyyen
kazanç vasıtası yapılamaz. Çünkü Şanlı Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
7 İbn-i Mace, Hn: 2443.
8 a.g.e Hadis No: 2442.
9 R. Salihin Hn. 1583.
10 Mütaffifûn, 1-6.
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“İçki içilmesini yasaklayan Allahü Zülcelâl, içkinin alım ve satımını da haram
kılmıştır.”11
Dinimiz zîna fiilini ve zinaya yöneltici girişimleri yasaklamıştır. Bu sebeple, İslâm Toplumu’nda, birleşme evleri, şehevî arzulan kamçılayan eğlence yerleri açılamaz, seksüel filmler hazırlatılamaz ve oynatılamaz. Ahlâk dışı duyguları geliştiren, cinsel anarşiyi körükleyen kitaplar bastırılamaz ve satılamaz. Bu
vasıftaki eserler de sahneye konulamaz.
Nûr Sûresi’nde Rabbimiz şöyle buyurur.
“Çirkin iş ve sözlerin mü’minlerin arasında yayılmasını arzu edenler (yok
mu?) Onlara dünyada da ahirette de pek acıklı bir azab vardır. (Yasakladıklarının iç yüzünü) Allah bilir Siz bilmezsiniz.”12
Aziz Peygamberimiz de şöyle buyururlar:
“Kazancın en şerlisi zina bedelidir.”13
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g) Hırsızlık, gasp ve diğerleri
Dinimizde, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve yağmacılık yolu ile servet edinilmesi de haramdır.
Sakındırılan bu yollarla elde edildiği bilinen malların alım-satımıyla da
kazanç sağlanamaz.
İslâm Dini’nde alkollü içkiler gibi haram kılınan maddelerin imâlinde çalışarak, faiz müesseseleri ve birleşme evleri, içkili restoranlar gibi, yasaklanan
fiilleri helâl gören müesseselerde vazife yaparak elde edilecek kazanç da haramdır.
Müslüman şerre alet olmaz.
Nafaka gibi mecbur kılan kahir bir zaruret olsa da müminler bu nevi işler
ve iş yerlerinde ancak geçici bir süre çalışabilirler.
Mü’minler!
İslâm Dini’nin yasakladığı bu kazanç yolları sömürü ve zulüm yollarıdır.
İslâm Dini, adı geçen kazanç yollarını yasaklamakla sömürüyü engelle-

11 M. S. Müslim, Hn. 930.
12 Nur, 19.
13 Sahih-i Müslim ve Ter. M. Sofuoğlu, 5/87.

miş, hayat pahalılığına yol veren gedikleri tıkamış ve cemiyet ahlâkını korumuştur.
Ceza yasalarını ihtiva eden bir hayat nizamı olan dinimiz, mezkûr yasakları koymakla ve âhiret azabını ihtar etmekle yetinmemiştir. Kur’ân ve Sünnet kurallarının hakim olacağı gerçek İslâm cemiyetlerinde açıklamaya çalıştığımız zulüm, sömürü ve ahlâksızlık yolları ile kazanmaya teşebbüs edecekler cezalandırılırlar.
İslâm Dini’nin haram kıldığı yollarla kazanılacak malların kudsiyeti yoktur. Kan ve ıstırap kokan bu servetler, dünyada buhran, âhirette ise azap sebebidir.
Hutbemizi Kur’ân’dan âyetlerle bitiriyorum:
“Ey mü’minler! Mallarınızı aranızda (faiz, rüşvet, karaborsa ve kumar gibi)
haksız yollarla yemeyin. Karşılıklı rızaya dayalı ticaret (yapın. Haksız kazanç yollarına girerek) birbirinizi öldürmeyin. Allah size merhametidir.
Her kim Allah’ın yasakladıklarını aşırı giderek ve haksızlığa saparak yaparsa
onu ateşe sokacağız. Bu işlem Allah’a kolaydır.”14

14 Nisa, 29-30.
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İslâm’da İsraf ve Lüks Harcamalar

Açıklanmış sınırları içerisinde, ziraat, sanat, ticâret, mîras, vasiyet ve hibe gibi mülk edinme yollarıyla elde edilecek bir servetin, ancak meşru bir şekilde kullanılması ve tüketilmesi İslâm Dini’nde mü’minlere yüklenen mühim
vazifelerdendir.
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Bunun içindir ki, mal varlığımızın ne şekilde kullanılabileceğini ve tüketimin hangi kayıtlar altına alındığını bilmek mecburiyetindeyiz.
Mü’min, meşru-helâl malından ancak Allah’ın ve Peygamberin koyduğu
ölçülere göre harcayabilir. Şahsî ve ailevî ihtiyaçlarını karşılar. Zekât, nafaka ve
Fitre gibi mâlî vecîbelerini îfa eder ve bir de cemiyete faydalı hizmetler yapabilmek ve hayırlı eserler kazandırabilmek için tüketimde bulunur.
Bu mevzuda Peygamberimiz şöyle buyurur:
“İsraf etmeksizin, kibre kapılmaksızın yiyiniz, giyiniz ve fakirlere yardım ediniz.”1
Açıklanan meşru yolların dışında, tüketim yapılamaz.
İslâm Dini’nin haram kıldığı tüketimi;
a) Haram kılınan yollarla yapılan tüketimle,
b) Özelde israf ve lüks yolu ile yapılan tüketim şeklinde iki kısımda inceleyebiliriz.
Mü’min, İslâm Dini’nin haram kıldığı fiilleri işleyerek harcama yapamaz.
Şöyle ki; mü’min, parasını alkollü içkiler içerek harcayamaz. Kumar oynayarak eksiltemez ve artıramaz. Gayr-ı meşru eğlence yerlerinde ve zina yolu ile
1 Tefsîr-u İbn-i Kesîr, Araf , 32. ayet tefsiri.

tüketemez. İçki, kumar ve zina Kur’ân’ımızda yasaklanmıştır. Yasaklandığı
içindir ki İslâm toplumlarında yasal olarak meyhaneler, içkili eğlence yerleri,
kumarhaneler, barlar, umûmî ve husûsî birleşme evleri açılamaz.
Aziz Mü’minler!
Mallar, nakitler haram işlerin yapılmasında harcanamayacağı gibi, israf ve
lüks yoluyla da harcanamaz.
Gereksiz harcama olan israfı, ilgi odağı kılacak aşırı harcama olan lüksü
dinimiz yasaklamış, orta yolun tutulmasını emretmiştir.
Kur’ânımızda şöyle buyrulur:
“Hısıma, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Malını israf ile saçıp savurma.
Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı çok
nankördür.”
“Gerçek mü’minler harcadıkları zaman israf etmezler. Sıkılık da yapmazlar. Harcamalar bu ikisi arası ortalama olur.”2
İsrafa ve lükse düşkün olanlar, Kur’ân-ı Kerîm’de şiddetli bir dille kınanmışlar ve ilâhî azab ile tehdit edilmişlerdir. Kasas sûresinin 58. âyetinde ise şöyle buyrulmuştur:
“Biz bol geçimi ile halkı şımarmış nice milletleri helak ettik...”
Şanlı Peygamberimiz, israfı meslek tutanları ve lükse düşkünlük gösterenleri zem ederek şöyle buyurmuşlardır:
“Altınlara, gümüşlere, kumaşlara ve giysilere düşkün olan kimse helak oldu.”3
İsraf ve lüks ölçüleri asırdan aşıra, cemiyetten cemiyete farklılık gösterebilirse de, İslâm Dini bu hususta müşahhas örnekler sunmuştur.
a) Dinimiz mü’min erkekler için altın ve tabiî ipeği haram kılmıştır.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Altın ve ipek, ümmetimin kadınlarına helâl, erkeklerine haram kılınmıştır.
Dünyada ipek giyen kimse âhirette giyemez.”4

2 İsra, 26-27; Furkan, 67.
3 R. Salihin B. Fezliz-Zühdi Fid-Dünya...
4 R. Salihin Hn. 809,193.
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İslâm Dini, altın ve ipeği kadına helâl kılmakla beraber kullanılmasını öğütlememiş, bilâkis sakındırmıştır.
b) İslâm Dini, altın ve gümüş kaplar kullanılmasını lüks kabul ederek, caiz
görmemiştir. Peygamberimiz bundan menetmiş ve şöyle buyurmuştur:
“Altın ve gümüş kaptan su, vesair içmeyiniz. Altın ve gümüş tabaklardan
yemeyiniz. (Altın) ve gümüş kaplardan (yiyip) içenler, karınlarına ancak cehennem ateşi doldurmuş olurlar.”5
Peygamberimizin ashabı da atlas perdelerle tefriş edilmiş mekânları şeytan
evleri olarak vasıflandırmışlar böylece lüks istihlâkin çirkinliğine işaret buyurmuşlardır.6
İsraf ve lüks harcamalarına İslâm Dini’nin getirdiği ve yukarıda sunduğumuz belirli kıstaslar yanı sıra, İslâm âlimlerinin dinimizin umûmî vasıflı emirleri ve yasaklarından çıkardıkları objektif bir ölçü daha vardır ki, şöyle ifade
edebiliriz.
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Bir cemiyette iktisadî ve kültürel şartların meydana getirdiği vasatın; hayat standardının üstünde yapılan bütün harcamalar israfa ve lükse girer. Halk
otobüslerinin yeterince bulunmadığı bir cemiyette lüks arabalar kullanmak,
konut probleminin çözümlenemediği bir toplumda lüks eşyalarla donatılmış
daireler ve evlerde yaşamak şüphesiz israftır ve lükstür.
Netice olarak deriz ki israf ve lüks cemiyette; kendini beğenen, zevkperest
ve şehvet düşkünü bir zümre perdahlayacağı, haset duygularını tahrik edeceği, anarşiye vasat hazırlayacağı ve mü’min ferdi, mücadele ve feragat isteyen
vazifelerinde önemsemezliğe ve tembelliğe sevk edeceği için israf ve lüks, İslâm Dini’nde kesin emirlerle yasaklanmıştır.
Hutbemizi bitirirken önemli bir hususa işaret etmek isteriz.
İsraf ve lüks yalnız zenginler için vârid değildir. Günümüzde hemen hemen zengin-fakir her ailede lüks giyim eşyası kullanımı yaygınlaşmaktadır.
Ülkemizde altın, gümüş ve pırlanta türünden süs takısı ve lüks eşya harcamaları gerçekten alabildiğine artmaktadır ve bunlar taksitle alınmaktadır.
Bunların kullanılmasının israf olması ve dini ölçülerimize göre sakıncaları bulunması bir tarafa borçlanarak taksitle alınmaları ise katiyetle caiz de5 R. Salihin Hn. 1800.
6 Ebu Davud, Kitabül Cihad, Babün Fil-Cenâib.

ğildir. Çünkü İslâm Dini mesken yapımı, tedavi zarureti ve nafaka temini zorunluluğu dışında borçlanmayı men etmiştir. Ayrıca zengin-fakir bütün ailelerde gördüğümüz lüzumsuz elektrik tüketimi, yemek ve ekmek israfı da korkunç bir şekilde gelişmektedir. Yapılan açıklamalara göre memleketimizde kırıntı ve bayat ekmeklerin atılması sebebiyle yılda yüz binlerce ton buğday israf edilmektedir.
Muhterem Mü’minler!
İsraf ve lüks düşkünleri toplumda kötü örnek olan ve toplum ekonomisini zayıflatan günahkâr insanlardır.
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde kâfirleri ve zalimleri sevmediğini bildirdiği
gibi israf ve lüks düşkünlerini de sevmediğini şöylece açıklamaktadır:
“...Yiyiniz, içiniz. Fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez.”7
Allah’ın sevmediği insanlar israf ve lüksle mutlu olamayacakları gibi Ahiret
mutluluğunu da yitirirler. Çünkü Ahiret azabı Allah’ın sevmedikleri içindir.
Peygamberimiz “Tutumlu olan fakir düşmez” buyuruyor ve izlenecek yolu da şöylece açıklıyor:
“Zenginlikte ve fakirlikte orta yolun tutulması ne güzeldir.”8

7 Araf, 31.
8 İbn-i Kesîr Furkan Sûresi 67.
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İslâm’da Yatırım ve Şirketleşme
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Sosyal kalkınmaya hizmet edebilmemiz, cemiyetin muhtaç fertlerine ve
akrabamızın âcizlerine zekât ve nafaka verebilmemiz ve Allah için yaptığımız
ihtiyarî yardımlarımızı giderek artırabilmemiz için Dinimiz meşru kazançların, tasarruf edilen meblâğların yatırımlara tahsisini öğütlemiş, verimsiz bir
şekilde âtıl halde tutulmasına cevaz vermemiştir. Dinimiz, açıklanan gayelerle
yatırımlara yönelttiği gibi kazanıldıktan sonra verdiriri emirleriyle de yatırımları dolaylı olarak teşvik etmiştir. Çünkü yatırıma yöneltilmeyecek paralar ve
mallar, her yıl ödenmesi zaruri zekât ve nafakalarla giderek asgari meblağa düşecektir.
Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyururlar: “Sizin en hayırlınız
kendisinden hayır ümid edilenleriniz (ve insanlara en çok fayda sağlayanlarınız)dır.”1
Kendisinden hayır beklenen ve yardım edebilen bir mü’min olabilmek
için de müteşebbis olmak, yatırımlara yönelmek, iş sahaları açmak böylece çalışabilecek insanlara ortam hazırlamak ve mevcut imkânları geliştirmek gerekir.
İslâm’da “Ameller niyetlere göredir.” Allah’ın rızasına ermek gayesiyle toplum yararına yapılacak bütün çalışmalar ibadettir ve âhiret saadetine götüren
hayırlardır. Nitekim Rabbimiz Mü’minûn Sûresi’nde Firdevs Cenneti’ne vâris
olacak mü’minlerin vasıflarını beyan ederken şöyle buyurmuştur:
“Onlar zekât (verici güce ulaşmak) için durmadan çalışanlardır.”2
1 M. Mesâbih, Hn. 4992.
2 Müminün, 4.

Aziz Mü’minler!
Bilinen bir gerçektir ki her para ve mal sahibi insan müteşebbis olamaz.
Bunun ihtiyarlık, sakatlık, bilgisizlik, ilimle iştigâl gibi çeşitli sebepleri olabilir. Bir de her miktar sermaye yeni bir yatırıma yönelmek için yeterli değildir.
Nitekim günümüzde haram işlenerek bankalara yatırılan küçük mevduatlar ve
aile bütçelerinde tutulan paralar bu türdendir.
Bu gibi durumlarda bizzat yatırımlara yönelemeyecek sermaye sahipleri ile küçük mevduat sahihleri için İslâm Dini şirketleşmeyi tavsiye, hatta emretmektedir.3
Kur’ân-ı Kerim’de ve Peygamberimizin hadislerinde mü’minler birliğe
çağrılmakta ve beraberlik üzerinde sabretmeleri emrolunmaktadır.
İslâm Dini’nin çağrısı olan birlik yalnız cami içi birliği değildir. O siyasî,
kültürel ve iktisadî birliktir. İktisadî birliğin en belirgin şekli ise ortaklıktır.
Daha geniş anlamıyla şirketleşmedir.
Peygamberimiz pek çok hadisleriyle mü’minleri birliğe çağırmıştır.
Şanlı Peygamberimiz şöyle buyurur: “(Siyasî, kültürel ve iktisadî bakımdan) birlik ve beraberlik içinde bulununuz. Dağınıklıktan sakınınız. Zira şeytan, (görüşünü beğenip) tek olarak kalmayı iltizam eden kişi ile beraberdir.
Şeytan ancak iki (veya daha ziyade) olan topluluk halindeki kişilerden uzaktır.
Kim Cennet’e girmek isterse (mü’minlerle) birlikten ayrılmasın.”4
Bir diğer hadislerinde ekonomik birliğe yönlendirerek: “Allah’ın yardımı
ortaklar üzerindedir.” buyuran peygamberimiz, geleceğini müjdelediği ilâhî
yardımın geliş şartını da şöylece açıklamıştır.
“Allah şöyle buyurur: Biri diğerini aldatıp haksızlık etmedikçe ben iki ortağın
üçüncüsüyüm. Fakat biri diğerine hıyanet edince ben aralarından çekilirim. (Onları
yardımımdan yoksun bırakırım.)5
Sunduğumuz hadîsler ortaklığa teşvik ettiği gibi ortaklıkta karşılıklı olarak hakların gözetilmesini de emir buyurmaktadır.
3 İslâma göre şirketler mevzuunda bilgi almak için günümüz Türkçesiyle yazılmış bir esere
başvurmak isteyenlere aşağıdaki eseri tavsiye ederiz. Dr. Osman Şekerci (merhum) İslâm
Şirketler Hukuku, İstanbul, 1981.
4 S. Tirmizî, Hn. 2166.
5 M. Mesâbîh, Hn. 2933.
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Yarattığı insanların iç dünyasını pek iyi bilen Rabbimiz gerçek müminlerin birbirlerinin haklarına tecavüz edemeyeceklerine bu sebeple de ortaklıklarının başarılı olacağına Sâd Sûresinin 24. âyetinde şöylece işaret buyurmaktadır:
“...Gerçekten ortakların çoğu birbirlerine zulmederler. Ancak îman eden
ve (Allah’ın emirleri ve yasaklarına uyarak) güzel -ameller yapanlar böyle değildir. Ancak onlar da pek azdır...”
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Gelişen hayat şartları içersinde basit tesislerin, ufak yatırımların yerlerini
dev tesislere ve büyük yatırımlara bıraktığı günümüzde mü’minlerin iktisadî
hayatın fi’lî kanunlarını idrak etmeleri ve kolektif bir şuur altında çalışmaları vazifeleridir. Bunun için de mü’min ilâhiyatçıların, iktisatçıların, sanayicilerin ve tüccarın, üzerinde hassasiyetle durmaları gereken en mühim vazifeleri
İslâm Şirketler Hukuku da dikkate alınarak kurulup işletilecek ve dev adımlar atabilecek şirketleri fiilen gerçekleştirmektir. Zira asrımızın ortaya çıkardığı hayat şartları ve husûsî (özel)mülkiyeti tehdit eden cereyanlar, İslâm’ın caiz
görüp teşvik ettiği şirketleşmeyi, zarurî kılmaktadır.
Servetlerin toplumun yalnız zengin kesimi arasında el değiştirmesini
onaylamayan Kur’ânî düsturlar ve dinimizde zengin mü’minlere ve İslâm Cemiyeti’ne yüklenen kaçınılmaz vazifeler, İslâm’ın geniş bir tabana dağıtılmış
husûsî mülkiyet görüşünü benimsediğini ortaya koymaktadır.6 Şu halde sermayenin ve mülkiyetin geniş kitlelere dağıtılmasını sağlayabilecek, işçi-patron
sınıfını meydana getirerek içtimaî hayatta emniyet ve istikrârın tesisinde büyük ölçüde müessir (etkili)olabilecek şirketleşmeye rağbet göstermek, Müslümanlar için bir vecîbedir.
Ayrıca, küçük tasarruf sahiplerinin iştirak edebileceği şirketlerin kurulması, böylece tasarrufların yatırımlara yöneltilmesi, kalkınmamızı hızlandıracağı, yabancı ve gayr-ı müslim sermaye hâkimiyetini sona erdireceği ve faiz
sistemiyle mücadelenin en verimli vasatını hazırlayacağı da bir hakikattir.
Burada bilvesile şu gerçeği de açıklayalım.
Faiz almak ve vermek Rabbimiz tarafından haram kılındığı için faizli sisteme karşı koruyucu ve başarı sağlayıcı bir mücadele vermek farzdır.
Bu kutsal mücadelenin önemli bir aracı olabileceği için de şirketleşme6 Haşr, 7.

nin ve bağımsız kuruluşlarla etkin denetimli borsacılığın mü’minler için özel
bir önemi vardır.
Muhterem Mü’minler!
Dünya ve âhiret mutluluğunu gaye edinmesi gereken mü’minler olarak
gerek bizzat ve gerekse bilvasıta yatırımlara yönelecek, yapacağımız yatırımlarda, dînimizin helal ve haram ölçülerine bağlı kalacak, daima helâl kazanca
talip olacağız. Çünkü bizler, kazançlarımızı nasıl ve hangi yollarla sağladığımızdan Rabbimizin huzurunda mes’ul (sorumlu) tutulacağız.
Hutbemizi bu sorumluluğumuzu bildiren bir hadîsle bitiriyorum.
“Her insan Kıyamet Günü’nde, Allah’ın huzurunda beş şeyden muhakkak sorulacaktır.
a) Ömrünü nasıl geçirdiğinden,
b) Gençliğini hangi yollarda harcadığından,
c) Malını nerede ve nasıl kazandığından,
d) Nerelere harcadığından,
e) Bildiği hususlarda ne amel ettiğinden. (Evet bütün bunlardan sorguya çekilecektir.)7

7 M. Mesâbih, Hn. 5197.
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İslâm’da Ödünç Vermenin Fazileti

Malların gerçek sahibi Allah’tır.
Allah’ın ve Peygamberi Hz. Muhammed’in koyduğu ölçülere göre kazanmak ve harcamak mecburiyetinde olan biz mü’minler için, malların meşru kullanma yollarından biri de ödünç vermedir.
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Mü’minlerin birbirlerine karşı mükellef oldukları yardımlaşmanın bir şekli de ödünç verme olduğu için Allah’ın rızasına ermek amacıyla borç vermek,
özel tabiri ile karz-ı hasende bulunmak, pek önemli bir İslâmî ameldir.
Zekât verecek ölçüde nisab miktarı mala malik olup da zekât ve yakın akrabaya nafaka vermekle yükümlü olan insanlar az olduğu gibi, zekât ve nafaka yardımı alacak kadar fakir olanlar da azdır. Toplumun büyük çoğunluğunu
orta sınıf oluşturur. Kendi yağlarıyla ancak kavrulabilen bu insanlar yardıma
muhtaç oldukları zaman borç bulabilirlerse sosyal yardım almaksızın maddî
problemlerini çözümleyebilirler.
Maddî bunalımları gidereceği ve insanların ihtiyaç arzedip karşılıksız yardım istemelerini engelleyeceği için dinimiz borç vermeyi Allah’ın rızasına erdirecek bir amel olarak sunmuş ve teşvik etmiştir.
Yüce Peygamberimiz mü’minlerin birbirlerine borç vermelerini teşvik
eden bir hadîslerinde şöyle buyurmuştur:
“Kim (borç vererek veya borcunu ödeyerek) bir mü’minin dünya hayatının
sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun Kıyamet Günü’nün sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim darda olan borçluya vade tanır, kolaylık
gösterirse Allah da ona dünyada ve âhirette kolaylık gösterir... Mü’min kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da yardımcı kulunun yardımcısıdır.”1
1 R. Salihin, B. Kazâ-i Havâicü-Müslimin, Hn. 2.

Peygamberimiz borç vermeye teşvik buyurmuş, borç olarak verilenin sadaka olarak verilmiş gibi sevap sağlayacağını da şöylece açıklamıştır:
“Bir parayı-malı borç vermek sadaka vermekten hayırlıdır.”
“(Sadakaların en değerlisi) birinizin mümin kardeşine ödünç olarak para veya binek-yük hayvanını vermesidir...”2
Muhterem Mü’minler!
İslâm Dini’nin teşvik buyurduğu borç vermenin faziletine ve aşağıda açıklanacak Ahiret mükâfatına erebilmek için borç verenin riayet etmesi gereken
şartları da üç madde halinde şöylece özetleyebiliriz.
a) Borç veren bir maddî problemi çözmeyi, bir üzüntüyü gidermeyi amaçlayacaktır. Bu sebeple alacağı borçla içki, kumar ve zina gibi bir haramı işleyeceğine veya bir israf ve lüks harcamada bulunacağına kanaat getirdiği kişiye
borç vermeyecektir. Çünkü İslâm Dini’nde bile bile haramın işlenmesine sebep olmak da haramdır. İnsanı günahkâr kılar.
b) Mü’min yalnızca Allah’ın rızasını gaye edinerek borç verecektir.
Verdiği borca karşılık asla faiz almayacaktır. Faiz almayacağı gibi, borçlusundan şu veya bu şekilde yararlanmayı düşünmeyecektir. Eğer borç vermeden önce borçlusu ile arasında hediyeleşme olmuyor idiyse borçlusundan hediye de kabul etmeyecektir. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
[“Menfaat temin eden her ödünç verme faizdir.”
“Bir kişi diğerine borç verdiği zaman (ondan) hediye kabul etmesin.”]3
c) Borç veren mü’min yaptığı iyiliği başa kakmayacak, ödeyemeyen borçlusuna süre tanıyacaktır.
Rabbimiz şöyle buyurur:
“Eğer borçlu darlık içinde ise, ona ödeme imkânına kavuşuncaya kadar mühlet verin. (Alacağınız mükâfatı) bilirseniz alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız
sizin için hayırlıdır.”4
Borçluya vade tanınması ile alâkalı hadislerinde ise Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

2 C. Sağîr, 2/86; Müsned, 1/463.
3 S. Sağîr, 2/94; M. Mesâbîh, Hn. 2832.
4 Bakara, 280.
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“Borcun ilk süresi doluncaya kadar alacaklıya, verdiği borç kadar sadaka sevabı verilir. İlk vade dolduktan sonra verdiği sürenin her bir günü için ise alacağının
iki katı kadar sevap verilir.”5
Borcunu ödeyemeyene alacağı bağışlamak fazileti bir tarafa sadece süre
tanıyıp kolaylık göstermek bile pek çok sevaplı bir ameldir.
Peygamberimiz bir hadîslerinde şöyle buyurur: “Bir mü’min borçlusuna
vade tanır veya alacağım ona bağışlarsa Kıyamet Günü’nde Allah’ın Arşının
gölgesinde (güvencede) olur.”6
Borçluya kolaylık göstermenin, alacağını tahsilde müsamahakâr davranmanın faziletini öğreten bir diğer hadîslerinde de Peygamberimiz kendisine
vahiy yolu ile bildirileni şöylece açıklıyor:
“Kıyâmet Günü’nde Allah’ın huzuruna kullarından bir kul getirilecek.
(Rabbimiz) ona soracak:
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- Dünyada benim rızam için ne yaptın?
- Allahım! Senin için (affını ve rahmetini) ümit etmeme vesile olacak küçücük bir hayır dahi yapamadım.
Rabbimiz bu sualini üç defa tekrarlayacak. Kul üçüncüsünde şöyle diyecek:
- Allah’ım! Sen bana (ihtiyacımdan) fazla mal vermiştin. Ben insanlarla
alış-veriş yapan bir adamdım. Kolaylık göstermek ahlâkımdı. Zenginlere kolaylık gösterir, darda kalanlara vade tanırdım.
(Katında kabul olunur bir amelim olsa olsa budur.)
Gizli ve açık her şeyi bilen fakat yüceltmek için kulunu muhatap edinen
Allah (c.c.) şöyle buyuracak:
- Kolaylık göstermeye asıl lâyık olan benim. (Yaptıklarına armağan olarak) gir Cennete.”7
Yukarıda özetlediğimiz şartlara riayet ederek özellikle yaşadığımız dönemde borç vermek, borç verme faziletinin yanı sıra bir tür cihâddır. Zira faiz
kurumlarının aylık mevduatlara faiz verme kampanyasını başlattıkları ve propagandalarını sürdürdükleri devrimizde ödünç verme, nefsi ihtirasları dizgin5 İ. Kesir, Bakara, 280.
6 İ. Kesir, Bakara, 280, 1/331.
7 İ. Kesir, Bakara, 280, 1/330-1.

lemeyi, görünür maddî menfaatlerden geçmeyi gerekli kılmaktadır. Kaldı ki
ekonomisine faiz sistemi ile işlerlik kazandırılmaya çalışılan toplumumuz gibi toplumlarda özellikle kâğıt para en az, yürürlükteki faiz oranları ölçüsünde
değer kaybedeceği için ödünç para vermek zararı göze almaktır.
Nefse ağır gelebilecek böylesine bir direnç ve fedakârlık elbette ki bir cihâddır.8
Muhterem Mü’minler!
İslâm Dini borç vermeye teşvik eder. Ancak nafakamızı sağlayacak bir iş
kurma, oturulacak bir mesken edinme ve hastalıkları tedavi ettirme gibi hayati zaruretler olmadıkça borçlanmayı onaylayamaz. Zira borçlanma nefsimizi
tedirgin edeceği gibi bizi yalan söylemeye ve sözümüzden dönmeye yöneltebilir. Ödenmeden ölüm halinde ise varisler tarafından ödenmedikçe de kabirde mahkûm hayatı yaşamamıza sebep olur.
Hutbemizde sunduğumuz dini ölçüler ışığında borç verelim. Ama borç
almamaya çalışalım. Uzun vadeli borçlan altın veya gümüş üzerinden alalım ki
borç vereni bir de zarara sokmayalım. Borçlarımızı zamanında ödeyelim. Borçlarını zamanında ödemeye çalışmayanlar günahkârdır.
Borç verme duygularını körelttikleri ve faiz sistemine dolaylı olarak yardımcı oldukları için de ayrıca günahkârdırlar.

8 Burada akla gelebilecek bir suali İslâm Kültürümüzü arttırmak için cevaplandırmak isteriz.
Borcun kasden ödenmemesi bir tarafa, iflas hastalık ve ölüm gibi borcun tediyesini engelleyecek tabiî manilerin zuhuru mümkün olacağından, İslâm Dini borç vermelerini teşvik
ettiği mü’minlere cemiyet garantisi vermektedir. Şöyle ki:
Kur’ân ve Sünnet kanunlarına göre yönetilecek cemiyetlerde, İslâmî Devlet tarafından tahsil ve tevzi olunacak dini-sosyal vergi olan zekâttan, Allah’ın emri ile kendilerine fon ayrılacak bir zümre de, meşru sebeplerle borçlananlardır.
Eğer borçlu mü’min borcunu ödeyemez veya borcunu ödemeden ve miras bırakmadan
ölürse, alacaklının tevsiki(belgelendirmesi) üzerine borç İslâm Devleti aracılığı ile mezkûr
zekât fonundan ödenir. Alacaklı mağdur edilmez.
Bu nevi tatbikat, ilk İslâm Devleti Başkanı olan Peygamberimizle başlamış ve O’nun aşağıdaki emri ile meşruiyyet kazanmıştır.
“Herhangi bir mü’min ölür de mal bırakırsa bu mala onun varisleri varis olsun. Herhangi bir
mü’min de borç yahut fakir bir aile bırakırsa o da bana gelsin.”
Hadis ve izahı için bak. S.B.M.T. Sarih Tercemesi, 7/389.
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Yüce Rabbimden cümlenize mutluluklar diler hutbemizi bir hadîsle bitiririm:
“... (Allah’ın en çok sevdiği insan) insanlara en fazla fayda sağlayandır.
(Allah’ın en çok sevdiği ameller de) bir Müslüman’ı sevindirmen veya üzüntüsünü gidermen veya borcunu ödemen ya da açlığını giderip doyurmandır.
Bir (mümin) kardeşimin ihtiyacını gidermek için onunla beraber yürü (yerek
işini takip et)meyi Medine Mescidi olan bu camide bir ay itikâf a girmekten çok severim...”9
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9 M. Zevaid, K. Edeb B. Fazl-i Kazail-Havâic, 8/191. 4/126.

Borçlanmaktan Sakınmak İslâmî Görevimizdir

İslâmî ölçülere göre insanın çevresine yük olmaksızın, şahsının ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin ihtiyaçlarım temin etmesi ana görevidir. Ancak zaman zaman çevre ile yardımlaşma zarureti duyulabilir.
Bunun içindir ki İslâm Dini yardımlaşmayı emretmiştir. Yardımlaşmanın
önemli bir şekli olan ödünç alıp-vermeyi de meşrulaştırmıştır.
Dinimiz “Bir parayı-malı ödünç vermek sadaka olarak vermekten hayırlıdır; sevablıdır.” ölçüsünü koyarak ödünç vermeyi teşvik etmiştir. Ödünç almayı ise ancak hayatî zaruretler karşısında onaylamıştır.
Nafaka temini için iş kurma, mesken edinme ve tedavi gibi sebepler dışında borçlanma İslâm’ın öğretileri ile bağdaşmaz. Çünkü gereksiz borçlanma
çevreye lüzumsuz yük olmanın ötesinde ferdin dünya ve âhiret hayatım olumsuz yönde etkileyicidir.
Bu sebeple Peygamberimiz her bir mümini muhatap tutan şu emri vermişlerdir:
“Güven içinde yaşarken borçlanarak nefislerinizi tedirgin etmeyiniz.”1
Muhterem Mü’minler!
Borçlanma, gerçekten hayatı etkileyicidir, özellikle devrimizde borçlanma
pek çok sakıncayı ihtiva etmektedir.
a) Borç, kafayı meşgul, kalbi tedirgin eder. Sürekli borçlanmalar ise kişiyi yalan söylemeye, sözünden dönmeye zorlar. Yalan ve va’dinden dönme ise
İslâmî şahsiyeti çiğnetir. Âhiret hayatına zarar verir.
Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
1 M. Zevaid, K. Buyu B. Fid-Deyni, 4/126.
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“(Gereksiz olarak) borç edip satın almayın... Borçlanma dindarlıktan ve
şahsiyetten götürür.”
“...(Çünkü) borçlanan konuşur fakat yalan söyleyebilir. Söz verir ama cayabilir.”
“(Bunun için) borçtan sakının. Çünkü borç gündüz ezilme, gece de derttir.”2
b) Günümüzde ev ve giyim eşyası gibi malları borçlanarak taksitle alma
ise, israfa ve lükse düşürmenin yanı sıra kişiyi faiz sisteminin de destekçisi kılmaktadır. Taksitciliğin faiz sistemini beslediği açık bir gerçektir. Dolaylı bir şekilde de olsa haram olan bir uygulamaya yardımcı olmak ise haramdır.
c) Ekonomisi faize dayalı toplumlarda enflasyon kaçınılmaz olduğundan
para olarak alınan borç, tam olarak ödense de, değer kaybıyla ödendiği için
alacaklının hakkı gereğince ödenmemiş olur.
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Bu ise Allah için borç vererek iyilik yapanı zarara uğratmaktır.
d) Borçlanmanın bir diğer önemli sonucu da ödeyememe durumudur.
Zira işsizlik, hastalık ve iflas gibi sebepler borçların ödenmesini engelleyeceği gibi ansızın gelen ölüm de borçları ortada bırakabilir. Bu durum ise Ahiret
felâketine sürükleyicidir.
Sürükleyicidir, çünkü Peygamberimizin açıklamalarına göre şehitlik üzere ölüm bile kul hakkı olan borcun sorumluluğunu düşürmez. Kişi cennetliklerden olsa bile borcu varisler tarafından ödeninceye kadar ruhu kabirde
hapsedilir.3
Saygıdeğer Mü’minler!
Üzebildiği, haramlara düşürebildiği, batıllara destekçi kılabildiği ve sonuç olarak da Ahiret mutluluğuna engel olabildiği içindir ki Peygamberimiz
duâlarında borçtan ve borçlanmaya mecbur bırakacak durumlara düşmekten
daima Allah’a sığınmıştır.
Bir defasında “Allahım! Kâfirlikten ve borçtan sana sığınırım” şeklinde
duâ buyurunca bu duâyı işiten bir sahâbî:
- Kâfirliği borca eşit mi kılıyorsunuz Ya Resûlellah! diyerek sormuştur. Peygamberimiz de:
2 K. Hafa, Hn. 3000, 852, S.B.M. Tecrid-i Sarih Ter. 5/229.
3 T. Havalik Ş. Ala Muvatta-ı Malik, 2/13; İ. Mace, Hn. 2413.

- Evet (eşit kılıyorum), buyurarak hayatî bir zaruret olmadıkça borçlanılmaması lüzumunu duyurmuşlardır.4
Sunduğumuz dînî ölçülerden anlaşılacağı üzere nafaka, mesken ve tedavi
gibi hayatî zaruretler dışında borçlanma meşru değildir. Dinî ölçülerimize göre borçlanmanın meşru olmadığı durumlarda gereksiz yük olarak Müslümanlardan borç istemek de, meşru değildir. Çünkü Peygamberimiz “İnsanlara yük
olmayınız...” buyurmuşlardır.
Ayrıca halı, avize, koltuk takımı, buzdolabı, televizyon gibi ev eşyası ve
özel otomobil gibi araçların borçlanarak alınması da İslâm’ın sunduğu ölçülerle bağdaştırılamaz. Çünkü bunlar hayati bir ihtiyaç değildir.
Mevcut işimizi büyütmek için şirketleşmek gerekirken faizli kredi alarak
borçlanmak ise katiyetle haramdır. Haramları işlemek ise cehennem azabına
götürür. Borç almak darda kalanların hakkıdır.
İşimizi büyütmenin yolu, faizli kredi değil şirketleşmedir.
Mü’min, açıkladığımız zaruri sebepler dışında borçlanmamalıdır.
Borçlandığı zaman ise mutlaka ödeme niyetiyle borçlanmalı, borcunu zamanında ve güzel bir şekilde ödemelidir.
Peygamberimiz bu mevzuda şöyle buyurmuşlardır: “Borçlusuna ödememek niyetiyle borçlanan kişi hırsızdır.”
“Borcu olup da ödemek düşüncesinde olan ve ödemek için gayret eden
kişinin Allah tarafından yardımcısı vardır, Allah onun için rızık sebepleri yaratır.”
“(Ödemek gücü olanın) borcunu bekletmesi zulümdür.”
“... Sizin en hayırlınız borcunu en güzel şekilde ödeyeninizdir.”5
Ödememe niyetiyle borçlanan, borcunu ödemeyen veya zamanında teşekkür ve duâ ederek güzelce ödemeyen kişi günahkârdır. Mü’minler arasında
yardımlaşma duygularının zayıflamasına sebep olan bu gibi kişiler hayrı engelleme günahını da işlemiş olmaktadırlar.
Hutbemizi bir hadisle bitiriyorum:
“Ancak toplum malına hıyanetten, kibirden ve bir de borçsuz olarak ölen kişi
(azab görmeksizin) Cennet’e girer.”6
4 S. Nesâî, 8/264; M. Mesabih, Hn. 2481.
5 M. Zevaid K. Buyu’, Muhtelif Bablar, 4/131 -134; S. Tirmizi, Hn. 1317.
6 İ. Mace, Hn. 2412.
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Fakirlik Problemi ve Vazifelerimiz

Bu hutbemizde Dinimiz zaviyesinden fakirlik problemine bakmaya ve vazifelerimizi özetlemeye çalışacağız.
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Fakirlik, iman ve ahlâk değerlerini zedeleyen, sosyal düzeni sarsan, kamplaşmalara iten bir unsurdur. Fakirlik problemini çözemedikçe sağlıklı ve müreffeh bir cemiyet hayatı kurabilmek mümkün değildir.
a) Yeryüzünde Rabbimiz tarafından kulluk denemesine tabi tutulduğumuz için farklı nimetlere sahip kılındığımız bilgisini edinemeyen mü’min için
fakirlik imanı sarsabilen bir âfettir. Çalışan, fakat yeterince kazanamayan işçi,
sanatkâr ve memur farklı hususiyetleri olmadığı ve normal ölçüler içinde çalıştığı halde bazı insanların, özellikle haram kılınan sömürü yollarından çokça
kazandığını gördükçe, Allah’ın adaletinden şüpheye düşerek ruhî isyana sürüklenebilir.
Bu tehlikeyi işaret etmek içindir ki peygamberimiz: “Fakirlik neredeyse
kâfirliğe yol olacaktı.” buyurmuştur.1
Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.) fakirliğin kuşattığı insanlara
olumlu yönde örnek olabilmek için kendi arzusuyla sade bir hayat yaşamışlar,
fakat maddî imkânsızlıkların doğurabileceği fakirlikten Allah’a sığınmışlar ve
daima şöyle duâ etmişlerdir:
“Allahım, açlıktan sana sığınının. O insanı kuşatan ne kötü bir arkadaştır.”2
“Allahım kâfirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah’ım fakirlikten, azlıktan, zilletten, zulmetmek ve zulme uğramaktan sana sığınırım.”3
1 Camius-Sağîr, Harfül-Kâf, 2/89.
2 Riyazüs-Salihin Hn. 1488.
3 Et-Tac, 3. Baskı, 5/126.

b) İmanı sarsabilen fakirlik ahlâki hayat için de son derece sakıncalıdır.
Peygamberimiz rüşvet, hırsızlık ve fuhuş gibi ahlâk dışı fiillerin maddî ihtiyaçlar sebebiyle yapılabileceğine değinmişlerdir.4
O, suçların Allah’a ve Ahiret hayatına inançsızlık ve eğitimsizlik sebebiyle vaki olabileceği gibi fakirlikle bağlantılı olabileceğine de dikkatimizi çekmiştir.
Aşağıda sunacağımız olayı bir örnek olarak alabiliriz.
Abdad İbn’ü Şürahbil isimli genç sahabî şöyle anlatıyor:
- Pek çok acıkmıştım. Medine’de bir bağa girdim. Bir miktar yedim. Bir
miktar da götürmek için topladım. Bu sırada bağın sahibi geldi. Beni dövdü ve
elbiselerimi aldı. Ben de Hz. Peygambere gelerek durumu arzettim. Hz. Peygamber bağın sahibini çağırttı ve onu şöylece yerdi:
- Cahil iken bu çocuğa bir şey öğretmedin. Karnı aç iken de onu doyurmadın,
(üstelik bir de cezalandırıyorsun.)5
Bilhassa, çevresindeki muhtaç kişilere karşı ilgisiz kalan zenginlerin, işçilerine karşı şefkatli ve âdil olmayan işverenlerin cemiyetinde; rüşvetin revaç
bulduğu ve maddî gücün değer ölçüsü olduğu topluluklarda; fakirliğin başta
haset olmak üzere, kıskançlık ve nefret gibi gayr-ı ahlâkî hastalıkları geliştireceği her zaman beklenebilir ve beklenmelidir de.
Başkalarını sahip olduğu nimetleri içimize sindirememek olan Hased’in,
sahibini nasıl kendisinden Allah’a sığınılması gereken bir şer odağı haline dönüştürebileceğine Kur’ânımız Felek sûresinde işaret buyurmaktadır.
c) Fakirlik insan düşüncesine zararlıdır. İlmî çalışmaları da aksatan bir
unsurdur.
Kendisi ve çocukları için lüzumlu kazancı sağlayamayan insan, nasıl ince ve güzel düşünebilir?
Peygamberimiz, “Hayırlı işler yapmakta acele ediniz. Yoksa siz iyi işler yapmak için her şeyi unutturan fakirliği mi bekliyorsunuz”6 buyurmakla fakirliğin
doğurabileceği zihnî dağınıklığı, fikrî düzensizliği bizlere hatırlatmıştır.

4 Tecrid-i Sarih, 5/229.
5 Ebu Davud,.Cihad B. Fi ibnis-sebili..
6 Sünenüt-Tirmizî, Hadis No. 2307.
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Fakirlik yüzünden nice üstün zekâlı gençlerin değerlendirilemediğini ve
nice tahsillerin de yarım kaldığını bilmeyenimiz var mıdır?
d) Fakirlik aile hayatını da olumsuz yönde etkileyen bir unsurdur. Zira
fakirlik aile yuvasının kurulmasını geciktirmekte, kurulan yuvaların devamı ve
mutluluğunu da tehdid edebilmektedir.
Uzayan bekârlığın fuhşu geliştirdiği de bir gerçektir.
Fakirliğin, îmanî ve ahlâkî bakımdan olgunlaşamamış bazı ailelerde derin
yaralar açtığı da bir hakikattir. Hakikattir, çünkü İslâm Düzeni ile yapılandırılamadığı için yapısal bozukluğu olan cemiyetlerimizde, mahrem olmayan yabancılar içinde çalışmaya mecbur eden maddî zaruretler, ahlâk ve namus değerlerini yozlaştırabilmekte, aile bağlarını da çözebilmektedir.
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Ayrıca her aile için aslî ihtiyaç olan yeter sayıda odayı içine bir mesken
edinilemediği için bir arada, iç içe kalan ana-baba ve çocukların durumu da,
İslâm ahlâkı bakımından kanayan bir yaradır. Büyük günahlardan olan ensest
ilikilerin önemli sebeblerinden biri de hiç şüphesiz mesken yetesizliğidir.
e) Fakirliğin mahzurlarından biri de maddî güce ve siyasî nüfuza boyun
eğdirecek ortamı geliştirmesidir.
Yalnızca Allah’a boyun eğdirerek kulluk yaptırtan İslâm, iman ve ahlâktan
yoksunlukla birlikte fakirliğin cemiyetimizde fikir ve çıkar köleleliğine yol açtığı, değer yargılarını alt üst ettiği, adaleti çiğneterek suça yönlendirdiği bir hakikattir. Maddî gücün ve siyasî nüfuzun cemiyette üstünlük kazanmasının,
dinî ve sosyal hayat için bir yıkım olacağına dikkatimizi çeken Peygamberimiz
şöyle buyurmuştur:
“Bir kimse faziletli de olsa yalnızca zenginliği sebebiyle bir zengine saygı duyarsa dininin üçte ikisi gitmiş olur.”7
İnsanlar akıl, zekâ, bedeni güç ve kabiliyetler bakımından farklı yaratıldığı, üzerinde yaşanılan toprakların verimliliği de değişik olduğu için asırdan
asıra ve toplumdan topluma tarifi değişse de fakirlik Kıyamet Günü’ne kadar
bir kulluk denemesi olarak varlığını sürdürecektir.
Kuvvetli-zayıf, işveren-işçi, üretici-tüketici ve zengin-fakir olarak dinimizin koyduğu ölçülere göre fakirliği yorumlayıp fakirliğin mahzurlarını giderici görevleri üstlenmek dinî vazifemizdir.
7 Keşfül-Hafa, Hadis No: 2444.

Bu vazifemizde başarılı olabilmek için çalışkan olacak, tembelliğe savaş
açacağız. Lüks üretim ve tüketime fikren ve fiilen karşı çıkacağız. Fakirliğin
ana sebeplerinden olan faiz ve karaborsacılıktan şiddetle kaçınacak, bunların
sömürü ve zulüm aracı olduklarını haykıracağız. Âdil müteşebbisleri yatırıma
teşvik edeceğiz. Faizli bankacılığı red edecek, şirketleşmeyi teşvik edeceğiz.
Sıhhatimizi kemiren, üretim gücümüzü zaafa uğratan, toplum ahlakımızı çökerten ve lüzumsuz harcamalara sebep olan içki, kumar ve zinadan uzak duracağız. Bu haramları yaptırtan müesseselere kültürel harb ilân edeceğiz.
İsçilerimize karşı âdil ve ihsankâr olacağız. Zekâtlarımızı vereceğiz ve akrabamızdan âciz olanlara da nafaka vereceğiz. Ferdî mülkiyet düşmanlarını ve
sömürücü sermaye çevrelerini toplum düşmanı bileceğiz. Zengin-fakir, doktor-hasta, âlim-cahil ve bütün cemiyet fertleri olarak yardımlaşacağız. Hayır
kurumlarında vazife alacak ve hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Kiralayan olarak kiracılarımızı düşüneceğiz. Sabrı ve kanaati meslek tutacağız.
Aziz Mü’minler!
Fakiri dost fakat fakirliği düşman bilerek ve İslâmî emir ve yasakların
özünden çıkardığımız bu ve bu gibi vazifelerimizi ifa ederek fakirlikle mücadele edeceğiz.
Yüce Rabbimizden cümlemize gerçekleri kavratacak şuur vermesini diler,
hutbemizi Rabbimizin öğrettiği Kurânî bir duâ ile bitiririm.
“(Ey Mü’min!) Şöylece yakar:
- Bütün varlıkların/yönetimlerin yaratıcısı ve sahibi olan Allahım! Sen yarattığın
ve sahibi olduğun mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de çekip alırsın. Dilediğini
yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Hayır yalnız senin kudretindedir. Gerçekten sen her
şeye gücü yetensin.”8

8 Al-i İmran, 26.
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Akrabaya Maddi Yardımın Önemi ve Fazileti

Akrabalık müessesesini mukaddes kılan İslâm Dini, akraba olan fertlerin
birbirleriyle yardımlaşmalarını emretmiştir.
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Dinimizin emrettiği ve âhiret saadetine erdireceğini müjdelediği bu yardımlaşma ihtiyarî ve mecburî olmak üzere iki kısımdır.
a) İhtiyari yardımlaşma
Maddî imkânları müsait olan mü’minleri Allah’ın rızasına erdirecek hayırlı amellerden biri ve başlıcası akraba içindeki fakirlere, âcizlere, yetimlere ve
işsizlere yardım etmeleridir.
Peygamberimiz bu mevzuda şöyle buyururlar:
(Kıyamet Günü’nde herkes, tâ insanlar arasındaki muhakeme sonuçlanıncaya kadar sadakasının gölgesinde bulunacaktır.”
“Sadakaların en değerlisi -kindar da olsa- akrabaya verilendir.”1
Peygamberimiz akraba yardımının faziletini açıkladığı gibi, Allah rızası
için yardımda bulunmak istediklerini açıklayan mü’minleri de daima akrabaya yardıma yöneltirdi.
Sabit İbn-ü Enes (r.a.) anlatıyor.
“Sevdiğiniz şeylerden (Allah için) vermedikçe Allah’ın rızasına elbette eremezsiniz. Allah yolunda her ne harcarsanız muhakkak Allah onu bilendir.”
anlamındaki Al-i İmran sûresinin 92. âyeti indirilince sahabilerden Ebû Talha
Hz. Peygamber’e gelerek şöyle dedi:
1 Selâmet Yolları, 2/386.

- Ya Resûlellah! Anladığıma göre Rabbimiz mallarımızdan (kendi rızası
için vermemizi) istiyor.
Sizi şahit tutuyorum (Ya Resûlellah!) Ben Berîha (isimli) hurmalığımı Rabbimin rızası için (vermek üzere) ayırdım.
Hz. Peygamber (onu dinledikten) sonra şöyle buyurdu:
- Hurmalığını akraban için ayır.
(Bu emri alınca) Ebu Talha da hurmalığını akrabaları olan Hasan İbn-ü
Sabit ile Übey İbn-ü Kâ’b arasında taksim etti.2
Peygamberimiz, Cennet’e girmek istediğini ve bunun için ne yapması gerektiğini soran bir mü’mine de şöyle buyurmuştur:
“- Allah’a ibâdet eder, ona hiç bir (şahıs, put, ilke, kurum ve rejimi) ortak
koşmazsın. Namazı kılar, zekâtı verir ve bir de (ziyaret ederek, Hakka çağırıp
Batıl’lardan sakındırarak ve gerektiğinde maddî yardımlarda bulunarak) akrabaya sıla yaparsın.”3
b) Mecburî yardımlar
İslâm Dini, akraba arasında yardımlaşmayı teşvik etmiş, fakat bu yardımlaşmanın bir kısmını isteğe bağlı kılmış, bir kısmını da vacip bir görev kılmıştır.
Rabbimiz şöyle buyurur:
“Akrabaya hakkını ver...”4
Yüce Peygamberimiz de şöyle buyurur:
“Veren el, alan elden üstündür. Hem nafakasını verdiğin kimselerden başla. Anneni, babanı, kız kardeşini, kardeşini, sonra sana en yakın ve ondan sonra en yakın
olanları gözet.”5
Mü’minler!
İslâm bilginleri, birbirleriyle mutlaka yardımlaşmaları gereken akrabanın
sınırlarını tayinde farklı ölçüler koymuşlardır. Biz bir misalle iktifa edeceğiz.

2
3
4
5

S. Ebu Davud, K. Zekâtı B. Fî Sılatir-Rahimi (Hn. 1673).
M. Zevaid 1/45.
İsra, 26.
Selâmet Yolları, A. Davudoğlu, 3/471.
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Hanefî Mezhebi âlimlerine göre: Zengin mü’min, maişetini temin etmekten
âciz olan akrabasına, onlardan alabileceği miras miktarınca nafaka vermekle
mükelleftir.6
Şöyle ki; nafaka vermeye gücü yeten mü’minin, mirasına iştirak edebileceği akrabası, müzmin bir hastalık, körlük ve hamakat gibi illetler dolayısıyla nafakasını temin edemeyen bir âciz, fakir bir öğrenci veya yoksul bir kadın
olursa, ona varisi olabileceği miktar nispetinde nafaka vermesi vacip olur.7
Hiç şüphe yoktur ki, üzerine nafaka vacip olacak kimsenin, kendi ailesinin ihtiyaçlarını temin ettikten sonra, akrabasına yardım edebilecek güçte olması gerekir.
Ancak ana-babanın nafakası, fakir de olsa evlad üzerine vaciptir.

160

Akrabadan geçimini temin edemeyene ve zaruri ihtiyaçlarını ve hizmetlerini karşılayamayana verilmesi vacip olan nafaka onun mesken, yiyecek, giyecek, (ihtiyar ise) hizmetçi, (hasta ise) tedavi masraflarını karşılayacak miktar olacaktır.
Üzerine vacip olan nafakayı kendi arzusuyla veren mü’min, pek büyük
bir sevaba erer. Vermezse büyük bir günah işlemiş olur. Çünkü Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Nafakasını verdiği kimsenin nafakasını kısması; vermemesi, kişiye günah bakımından kâfidir.”8
Nafaka ödeme vazifesini yerine getirmeyen mü’min günaha girmekle kalmaz, İslâm Hukuku’na göre nafaka ödemeye mecbur edilir.9
Meselâ: Nafaka verebilecek maddî güce sahip bulunan kişi, kendisinden
başka bakacak kimsesi olmayan kız kardeşine nafaka vermekle yükümlüdür.
Vermezse, kız kardeşi tarafından aleyhine dava açılabilir. Dava açılması halinde nafaka vermesi gereken kardeş mahkeme kararı ile nafaka vermeye mahkum edilir.
***

6
7
8
9

a.g.e. 3/473.
El-İhtiyar li talîlil-Muhtar, 4. Cüz, Babün Nafaka.
Et Tac, 2/27.
Bak. İslâm’da Sosyal Dayanışma, M. Ebu Zehra, Yağmur Yayın. 1969, sh. 145-146.

Dinimizin akrabamıza karşı yapmamızı öğütlediği ihtiyarî yardımlar ile
vacip kıldığı mecburî yardımlar, akraba ferdleri dışındakilere yapılan yardımlardan iki katı sevap kazandırır.
İlk mü’minlerden Abdullah eşi Hz. Zeyneb şöyle anlatıyor.
Allah’ın Resulüne (s.a.) sordum:
- (Ya Resûlellah! Fakir) olan kocama ve himayem altında bulunan (kardeşimin) yetim çocuklarına yapacağım harcama üzerimdeki sadaka görevini
düşürür (bana sevap kazandırır) mü?)
Allah’ın Resûlü (s.a.) şöyle buyurdu:
- Bunun gibi harcamalar; sadaka sevabı ve de akrabalık (haklarını gözetme)
sevabı olmak üzere iki türlü sevap kazandırır.10
Mü’minler!
Kişilerin maddî problemlerini topluma yansıtmak-sızın yakın çevre içinde çözümleyen akraba yardımları zekât kadar verimli sonuçlar doğuran bir
dinî görevimizdir. Böyle olduğu için de Cennet’e götürecek bir âhiret sermayesidir.
Rabbimizden cümlemizi, akraba hukukuna riayet eden kullarından kılmasını diliyor, hutbemizi bir âyet manasıyla bitiriyorum:
“Şüphesiz Allah adaletle, iyilikle ve akrabaya yardım etmekle emreder. Açık ve
gizli kötülükten (fert ve cemiyet haklarına) tecavüzden sakındırır. Böylece Allah
size öğüt veriyor. Umulur ki, kendinize gelirsiniz.”11

10 İ. Mace, Hn. 1834
11 Nahl, 90.
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Maddî Yardımlarımız Günahlarımıza Keffaret,
Geleceğimize Güvencedir

İslâm Dini, kardeş olarak ilân ettiği ve birleşip muhabbetle kaynaşmalarını istediği mü’minler arasında sosyal adaleti sağlamak için, yardımlaşmayı emretmiştir.
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Dinimiz, hususiyle yardım edebilme şartlarını taşıyan mü’minlerin, yardıma muhtaç kişilere aynî ve nakdî yardımda bulunmalarını görevleştirmiştir..
Bu tür yardımlaşmayı Zekât ve akrabaya Nafaka gibi vecîbelerle kaçınılamaz bir görev kılan dinimiz, ayrıca dinî vazifelerimizi îfa edememeden ötürü
yüklediği kefaret vasfındaki dinî-malî cezalarla da yardımlaşmayı ihtiyarî olmaktan çıkarmış, mecburîleştirmiştir.
Vacip olan vazifelerin îfası âhiret saadetimizi, terki âhiret felâketimizi hazırlayıcı olduğundan, bu hutbemizde hatalarımızın günahlarını örtücü, kefaret vasfındaki dinî-malî vazifelerimizden bazılarını izah etmeye çalışacağız.
a) Dinimizin mü’minlere yüklediği bazı vazifelerin, çeşitli sebepler dolayısıyla yapılamamasından ötürü îfa edilmesi gereken görev, fakir mü’minlere
yardım etmektir. Meselâ, Ramazan orucu fidyesi; bu hususta hayat nizamımız
Kur’ân-ı Kerîm’de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“... (İleri derecede ihtiyarlık ve devamlı hastalık gibi sebeplerle) oruç tutmaya güç yetiremeyenler bir yoksulu (bir gün) doyuracak kadar fidye vermelidirler. Bununla beraber kim fidyeyi çok verir yahut hem oruç tutar, hem de
fidye verirse onun için daha hayırlı olur;”
Bakara sûresinin anlamı sunulan bu 184. âyetinden açıkça anlaşıldığı gibi oruç tutmaya güç yetiremeyen ve kaza etme ihtimali pek zayıf olan hasta ve
yaşlı olan mü’min, tutamadığı her bir gün için bir kişiyi bir gün doyuracak yiyeceği veya bedelini fidye olarak fakirlere verecektir.

b) Dinimizin yasakladığı bazı işlemlerin yapılmasından doğan günahların cezası; Rabbimizin affına erdirici kefareti cemiyetin muhtaçlarına yardım
etmektir.
Buna iki misal verelim.
a) Yemin Bozmak
Yemin edip de yeminin gereğini yapmayan kişiler hakkında Kur’ân’ımızda
şöyle buyrulmaktadır:
“Allah, yanlışlıkla/kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi
sorumlu tutmaz. Fakat bile bile yaptığınız yeminler sebebiyle sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti, (sorumluluğu giderici cezası) ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden on fakiri doyurmak yahut giydirmektir...”1
Bu âyetten anlaşıldığı gibi yeminin gereğini yapmayan kişi, eğer maddî
imkânları olan bir mü’min ise kendi öz nefsi ve ailesi için yaptığı harcamalarını ölçü tutarak on fakirin bir günlük ihtiyacını karşılayacak veya on fakiri giydirecektir.
b) Adet Günlerinde Birleşmek
Nikâhlı eşlerimizle ay halinde, bir diğer anlatımla adet günlerinde sevişebiliriz. Ancak cinsî münasebette bulunmak Rabbimizin Kur’ân’daki yasağı ile
bize haram kılınmıştır.
Bakara Sûresi’nde şöyle buyrulur:
“...Kadınların ay hali bir ezadır, bu sebeple ay halindeki kadınlarınızla cinsî
ilişkide bulunmayın. Temizlendikleri vakte kadar kendilerine yaklaşıp ilişkiye
girmeyin. İyice temizlenip boy abdesti aldıkları zaman Allah’ın size emrettiği
üreme organından onlarla cinsel ilişkiye girebilirsiniz. Allah çok tövbe edenleri
sever. Maddî ve manevî temizlikte duyarlılık gösterenleri de sever.”2
Mü’min bu Kur’ân yasağından şiddetle kaçınacaktır. Kaçınmayıp bu haramı işleyen günahkâr mü’min, hemen tövbe edecek ve keffaret olarak da takriben 5 gram altının bedeli olan meblâğı toplumun muhtaç kesimine sadaka
olarak verecektir.
1 Maide, 89.
2 Bakara, 222.
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Bu mevzuda Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Her kim âdet hâlinin başlangıcında karısıyla cinsî münasebette bulunursa bir
dinar, son demlerinde bulunursa yarım dinar sadaka versin.”3
c) Yukarıda misallerini sunduğumuz hatalarımızdan ötürü fakirlere ve
âcizlere yardım etmekle mükellef olduğumuz gibi yapmak bahtsızlığına uğradığımız muhtelif hatalarımızdan dolayı da yardım etmemizi Peygamberimiz şöylece emir buyurmuşlardır:
“Nerede olursan ol, Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı gitmekten sakın.
Yaptığın hatanın ardından hemen iyi bir amel (iş) yap ki, hatanın günahını gidersin. İnsanlarla da iyi geçin.”4
Peygamberimiz pek çok hadîslerinde yapılacak iyi amellerin mühimce bir
bölümünün de açı doyurmak, darda kalanın maddî sıkıntısını gidermek şeklinde maddî kaynaklı olabileceğini öğretmişlerdir.
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Peygamberimiz değindiğimiz konu ile ilgili hâdislerinde şöyle buyurmuşlardır:
[“... (En hayırlı amel) yemek yedirmendir...”
“... Allah’ın en çok sevdiği amel Müslüman’ın üzüntüsünü gidermen veya borcunu ödemendir...”]5
Mü’min bu nevi iyiliklerle hatalarının günahlarını gidermeye çalışacaktır.
Rabbimiz Kur’ân’ında şöyle buyurur:
“...Gerçekten iyilikler/güzel ameller, kötülükleri, (günahları) giderir. Bu,
iyi düşünenlere bir öğüttür. O halde (iyiliklerde) sabret. Zira Allah kendisini
görür gibi iyilik yapanların mükâfatını zayi etmez.”6
Dinimizin yüceliğine bakınız ki, dinî vazifelerimizi yapamamadan dolayı
ve işlediğimiz günahlardan ötürü bizlere tövbenin yanı sıra cemiyetin muhtaçlarına yardım vazifesini kefaret olarak yüklemekte, hataları hayırlara başlangıç
yapmakta ve bizleri birbirimize daha fazla kaynaştırmaktadır.
Dinimiz geçmişimizin günahlarını gidermemiz için cemiyetin âcizleri,
dulları, yetimleri ve işsizleri gibi sosyal yardıma muhtaç olanlara yardımı öğüt3
4
5
6

Sünen-ü Ebu Davud, K. Tahareti B. Fi İtyanil Hâiz.
Et-Tac, 3. Baskı, 5/63.
Hud, 114-115.
İ. Mace, Hn. 3253; M. Zevaid, 8/191.

lediği ve görev kıldığı gibi geleceğimizin güvencesini de maddi yardımlarımızla sağlayabileceğimizi bildirmiştir.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
[“Sadaka vermek için acele edin. Zira, felâketler sadakaları aşamaz.”
“Zekât vererek mallarınızı kale içine alıp koruyunuz. Hastalıklarınızı (bir
yandan da) sadakalarla tedavi ediniz...”
“Üzüntülerinizi sadakalarla gidermeye çalışınız ki Allah üzüntü kaynağınızı
gidersin.”]7
Yüce Rabbimden cümlemizi maddî yardımlarda bulunabileceklerden kılmasını ve kalblerimizi yardım etme duyguları ile doldurmasını diler, hutbemizi bir âyetle bitiririm:
“Bollukta ve darlıkta yardım eden, öfkelerini yutan ve bir de insanların kusurlarını affeden muttakiler için hazırlanmış eni göklerle yer arası büyüklükteki
Cennet’e ve Rabbinizin mağfiretine koşun. Çünkü Allah, kendisini görür gibi iyilik
yapan kullarını sever.”8

7 K. Hafâ, Hn. 876 ve notu; C. Sagîr, 1/148.
8 Ali İmran, 133-134.
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İslâm’da Yardımlaşmanın Ölçüsü

İslâm Dini hayatlarını kolaylaştırmaları, geliştirmeleri ve mutlu olmaları
için mü’minlerin birbirleriyle yardımlaşmalarını mecburileştirmiştir.
Hayat yasamız Kur’ân-ı Kerîm’de Rabbimiz şöylece emir buyurmuştur:
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“... (Allah’ın sevgisine ulaştıracak) iyi, güzel, doğru olan işlerde ve Allah’ın
emirleri ve yasaklarını uygulamada birbirinizle yardımlaşınız...”1
Bu ilâhî buyruk, zenginlerle-fakirler, bilginlerle-cahiller, güçlülerle-âcizler
gibi maddî ve manevî bakımdan yardımlaşmaları mümkün olan bütün mü’min
fertleri vazifelendirmektedir.
Peygamberimizin ifadesiyle “Birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada,
yekdiğerini korumada bir vücut gibi.”2 olması gereken mü’minlerin mükellef
kılındıkları bu yardımlaşmanın ölçüsü ne olacaktır?
Bilmek mecburiyetinde olduğumuz bu mukaddes ölçüyü şanlı Peygamberimiz sunacağımız şu hadîslerinde bizlere öğretmektedir:
“Sizden biriniz, kendi nefsi için istediğini mü’min kardeşi için de istemedikçe
gerçek mü’min olamaz.”3
Nefsimiz için istediğimizi diğer mü’minler için istemek, yardımlaşmamızın ölçüsüdür. Bu kutsal ölçü gerçek imana erişin de belgesidir.
İnsanlığın tanıdığı vahiy temeline dayanmayan hiç bir kültür insanları
inançla irtibatlandırıp içten kuşatacak ve erdemlere yöneltebilecek böylesine
bir ölçü üretememiştir.
1 Maide, 2.
2 Mişkâtül-Mesâbih, Hadis No: 4958.
3 Et-Tac, 1/26.

Ne acıdır bu yüce ölçünün imanlısı olan biz mü’minler de onu yeterince
kullanmamaktayız.
Bu mukaddes ölçüyü kullanarak yardımlaşabilseydik toplumumuzda yalan, bencillik, tecavüz ve nefret görülebilir miydi? İnsan insana hükmedebilir
miydi? İnsan insanı sömürebilir miydi?
Refah ve bolluk içerisinde atılan alkollü kahkahalar arasında ihtiyaç ve ızdırap iniltileri duyulur muydu?
Mes’ud ve canlı çehrelerin cemiyetinde elemli ve solgun simalar görülebilir miydi? Adaletin yerini rüşvet, ihtisasın yerini tarafgirlik, aşkın yerini ihtiras alabilir miydi?
“Kendiniz için sevmediğinizi, istemediğinizi başkaları için de sevmeyecek, istemeyeceksiniz” kuralını köklü bir îman mevzuu haline getirmiş biz
mü’minler arasında elbetteki kardeşlik, sevgi ve yardımlaşma gelişirdi.
On dört asır önce ilk İslâm toplumunu oluşturan Mekke’li muhacir mü’minlerle onları kardeşler olarak bağırlarına basan, evlerine alan, mallarını onlarla ortaklaşarak kullanan Medine’li mü’minler arasında yaşanan fazilet hayatı elbette
devrimizde de yaşanırdı.
Yukarıda arz ettiğimiz ve mü’minler olarak rehberliğinde yaşamak mecburiyetinde olduğumuz yardımlaşma ölçüsünü, içtimaî hayatımızda tahakkuk
ettirebilsek; hiç şüphe yoktur ki, aramızdaki şikâyetler dinecek, ihtilâflar bitecek, elde edemeyeceğimiz müspet netice kalmayacaktır.
Zira Müslüman işveren düşünecektir; Eğer ben müessesemde çalışan işçilerimin yerinde olsaydım, işverenimin yaptığım işe ne kadar ücret takdir etmesini isterdim? Şimdi bu arzuyu işçilerim için de göstermek benim imanî vazifemdir... Evet, böyle düşünecek ve âdil ücret ödeyecektir.
Mü’min işçi düşünecektir; Eğer ben çalıştığım müessesenin işvereni olsaydım, işçilerimin ne ölçüde verimli olmasını isterdim? Şu halde kendim için
isteyeceğim verimi sağlamak Müslüman olmamın gereğidir. İşçi de böyle düşünecek ve bu ruhla çalışacaktır.
Şimdi bu duygu ile hareket edecek işverenlerle işçilerin cemiyetinde grevler, lokavtlar; görülebilir mi?
Mü’min idareci-memur düşünecektir; Eğer ben işini yapmak için müracaat eden(başvuruda bulunan) bir vatandaş olsaydım işimin nasıl süratli ve de
ihtimamla yapılmasını arzu ederdim? O halde bu arzuyu mü’min kardeşleri-
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me karşı göstermek benim için İslâmî bir vecîbedir... İdareci/memur da böyle
düşünecek ve vazifeşinas bir insan olacaktır.

168

Hayat pahalılığının sebepleri olarak görülebilecek üretici, tüccar Müslüman ise düşünecektir: Eğer ben bir tüketici olsaydım hangi malı, hangi fiyatla almak isterdim? Şu halde mü’min kardeşlerime kaliteli malları ucuz fiyatla
üretmeye ve satmaya çalışmak, benim için vazifedir/erdemdir.
Evet üretici ve tüccar da böyle düşünecek, vurguncu olmayacak, karaborsaya yönelmeyecektir.
Misallerimizi çoğaltabiliriz. Şimdi, her bir ferdi bu asîl duygu ve iman şuuruyla yaşayacak mü’minlerin meydana getireceği toplumun maddî ve ma’nevî
gelişmesini ve huzur dolu hayatını sizler takdir buyurunuz.
Özet olarak ifade etmek gerekirse, sanat ve ticaret hayatımızda, memuriyet ve iş hayatımızda, kültürel ve siyasî hayatımızda kendi nefsimiz için arzu
ettiğimizi başkaları, için arzu etmedikçe, kendimiz için sevmediğimizi başkaları için de sevmedikçe cemiyet insanı olamayız. Cemiyet (toplum) insanı olmadıkça da, Allah’ın rızasına eren, Cennet’le müjdeli kullardan olamayız.
Bunun içindir ki, Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyururlar:
“Bir kimse Cehennem’den uzak kalmayı ve Cennet’e girmeyi arzu ederse
Allah’a ve âhiret gününe iman ettiği halde ölmelidir. Bir de kendisine yapılmasını istediği şeyi başkalarına yapsın.”4
Aziz Müslümanlar!
Kendi nefsimiz için sevdiğimizi bütün insanlar için de sevelim. Cemiyete
faydalı bir insan olmaya çalışalım.
Yüce Rabbimden, gönüllerimizi muhabbet ve yardımlaşma duygularıyla
doldurmasını niyaz eder, hutbemizi bir âyet meali ile bitiririm.
“Gücünüz ölçüsünde Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunun.
(Allah’ın ve Peygamberinin buyruklarını) dinleyin ve itaat edin. Kendiniz için maddî
yardımlar yapın, (iyice bilin ki) ancak, nefsinin çıkarcılığından korunacak olanlar,
(evet) onlardır mutlu olacaklar.
(İnsanlara maddî yardımlar yaparak) Allah’a güzel bir borç verirseniz Allah
onu sizler için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah az hayra çok mükâfat verendir.
O, ceza vermek için de acele etmeyendir.”5
4 R. Salihin, B. Nehyi Anil-Eza.
5 Teğabun, 16-17.

Cenneti Seven, Nefsi İçin Sevdiğini İnsanlar İçin de Sevsin

İnsan toplumsal bir varlıktır. Onun rahat yaşayabilmesi ve mutlu olabilmesi için başta aile fertleri olmak üzere alâkalı olduğu insanları sevmesi ve onlar tarafından sevilmesi, yardım etmesi ve yardım görmesi lâzımdır.
İnsanın dünya ve âhiret saadetini sağlayıcı esasları ihtiva eden İslâm Dini
insana öğütleri ile sevmenin ve sevilmenin, yardım etmenin ve yardım görmenin özel yollarını öğretmiştir. Ayrıca eğitim ve öğretim görmemiş insanların da
uygulayabileceği genel bir ölçü koymuştur.
Bu kutsal ölçü nefsimiz için istediğimizi diğer insanlar için de istemek,
nefsimiz için arzu etmediklerimizi diğer insanlar için de arzu etmemektir.
“Nefsin için sevdiğini diğer bütün insanlar için de sevmek” insanın vasıflanabileceği pek yüce bir fazilettir.
İslâm’ın sunduğu bu ölçü yıkıcı sözleri, davranışları ve işleri önleyecek,
ihtilâfları bitirecek ve insanların kaynaşmalarına sebeb olacak mucizevî bir
düstûrdur.
Aklın yüceliğini kavradığı bu düstûru kullanabilmek için şüphesiz hoşgörü, adalet ve fedakârlık gibi ahlâkî güzelliklere ihtiyaç vardır.
Bundan ötürü bu mukaddes ölçüyü sürekli bir şekilde ancak Allah’a ve
Ahiret Hayat’ına iman eden insan kullanabileceğinden İslâm Dini bu ölçüyü
öğütleyerek geçiştirmemiştir.
Dinimiz “nefsimiz için istediğimizi diğer insanlar için de istemeyi” îman esaslarından bir esas olarak sunmuş, gerçek imana belge, fazilete zirve ve Cennet’e
de yol kılmıştır.
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Mü’minler!
Geliniz, nefsimiz için istediğimizi diğer insanlar için de istemenin önemini ve yüceliğini Peygamberimizin hadîslerinden öğrenelim.
Kaynağından öğrenirsek yaşamak aşkımız büyük olur.
* Hz. Cerir (r.a.) rivayet ediyor: Allah’ın Resûlü’ne (s.a.) bir adam geldi ve
O’na İslâm (Dini’nin esasların) dan sordu.
Allah’ın Resulü (Peygamberimiz) şu açıklamada bulundu:
-Allah’dan başka hiç bir ilâh olmadığına, Muhammed’in de Allah’ın Peygamberi olduğuna şehâdet edersin, namaz kılarsın, zekât verirsin, Ramazan orucunu tutarsın, nefsin için sevdiğini diğer insanlar için seversin ve nefsin için sevmediğini onlar için de sevmezsin.1
* Ebu Hüreyre anlatıyor:
Hz. Peygamber, huzurunda bulunan sahabilere:
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- Tatbik etmek ve uygulayacak olana öğretmek için şu bilgileri benden
kim alıp öğrenmek ister? sorusunu yöneltince ortaya çıktım:
- Ben öğrenmek isterim Ya Resûlellah! dedim. Allah’ın Peygamberi elimi
tuttu ve beş madde halinde şu gerçekleri öğretti:
a. İslâm Dini’nin yasaklarından kaçın, (yüklediği vazifeleri yap,) en çok
ibâdet edicilerden olursun.
b. (Meşru çalışmana karşılık) Allah’ın sana verdiği nimetlere razı ol, (gözü tok, huzuru çok, kalbi) en zengin insanlardan olursun.
c. Komşularına iyilik yapıp ikramda bulun, gerçek mümin olursun.
d. Çok gülüp-eğlenme. Zira çok gülüp-eğlenme kalbi (n manevî hayatını)
öldürür.
e. (Bir de) nefsin için sevdiğini, insanlar için de sev, tam bir Müslüman olursun.2
* Muaz İbn-i Cebel’den... (r.a.)
Hz. Muaz, Sevgili Peygamberimize (s.a.) imanın en yüksek derecesinin
gereğini sordu.
1 M. Zevâid, 1/45.
2 Tac, 5/166-7.

O da şöyle buyurdu:
Bu en yüksek derecesinin gereği Allah için sevmen, Allah için nefret duyman ve dilini Allah’ın zikri ile görevlendirmendir.
Hz. Muaz yine soruverdi:
- Ya Resûlellah! (Öğütlediğiniz amellerin yanısıra) ne (yapmamı tavsiye
buyurursunuz?)
- Ya Muaz! Nefsin için sevdiğini bütün insanlar için sevmeni, nefsin için arzu
etmediğini onlar için de arzu etmemeni tavsiye ederim.3
* Halid ibnü Abdullah dedesinin şöyle anlattığını bildiriyor.
Allah’ın Resulü (s.a.) bana sordu:
- Cenneti seviyor musun?
- Evet, (Ya Resûlellah! Seviyorum.)
- O halde nefsin için sevdiğini mü’min kardeşlerin için de sev.4
Yüce Rabbimden cümlemizi nefsi için sevdiğini diğer insanlar için de sevebilen faziletli kullar katına ulaştırmasını diler, hutbemizi bir âyetle bitiririm:
“İçinizden fazilet ve mal sahipleri, akrabalara, fakirlere ve Allah yolunda hicret edenlere yaptıkları yardımları kısmasınlar/kesmesinler.Bağışlayıcı olsunlar, hoş
görülü davransınlar. Allah’ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Allah, “Gafûr’dur,
Rahim’dir” bağışlaması ve merhameti boldur.”5

3 M. Mesabîh, Hn. 48.
4 M. Zevâid, 8/186.
5 Nur, 22.
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Sıhhatimizi Korumak İslâmi Vazifemizdir

İnsan, maddî ve manevî yapısıyla yüce bir varlıktır.
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Mü’minin en mühim vazifesi, İslâmî inanç ve ibadetlerle ruhî bünyesini,
dinimizin kabul ve teşvik buyurduğu koruyucu ve geliştirici esaslara göre de
bedenî yapısını korumaktır. Zira dünya ve âhirette mesut bir insan olabilmenin önemli bir şartı ruhî ve bedenî sıhhatimizi korumaktır.
Bu hutbemizde bedenî sıhhatimizi(sağlığımızı) korumanın önemini ve
yollarını açıklamaya çalışacağız.
Aziz Mü’minler!
Vücut azalarının(organlarının) müstesna bir düzen içinde hayatiyetini
sürdürmesi manâsına sıhhat(sağlık) Allah’ın insana verdiği pek büyük bir nimettir.
Organlarımızın her biri, akıllara durgunluk veren ne büyük bir faaliyet ve
ahenk içindedir.
Sıhhat nimetinin yüceliğini kavrayabilmemiz için Rabbimiz varlığımız
üzerinde düşünmemizi öğütlemiş ve şöyle buyurmuştur:
“Nefislerinizde (de Allah’ın yüceliğine ve kudretine delâlet eden deliller
var.) Görmüyor (düşünmüyor) musunuz?”1
İnsan bu ilâhî uyarı doğrultusunda yeterince düşünemediği içindir ki pek
büyük bir nimet olan sıhhatten gaflet içindedir.
Peygamberimiz bu gerçeğe işaret etmek için şöyle buyurur:

1 Zâriyat 21.

“İki (büyük) nimet vardır ki, insanların pek çoğu bu iki nimeti değerlendirme hususunda aldanıyorlar. (O iki nimet) sıhhat ve boş vakittir.”2
Bu mevzudaki gafletimizi bilen Yüce Peygamberimiz bizleri uyarmak için
de daima şöyle buyurmuştur:
[“Afiyetinizden ötürü Allah’a hamd ediniz ve hastalıktan önce sıhhatinizin kıymetini biliniz.”
“İman müstesna, hiç bir kişiye sıhhatten daha hayırlı bir nimet verilmemiş
tir.”]3
Sıhhat, sahip kılındığımız mühim bir nimet olduğu içindir ki, sıhhatimizi koruyup-korumadığımızdan, değerlendirip-değerlendirmediğimizden ilâhî
huzurda mes’ul olacağız.
Yüce Rabbimiz bu sorumluluğumuzu bildirmek için şöyle buyurmuştur:
“Sonra da sıhhat nimetinden mutlaka sorguya çekileceksiniz.”4
Sunduğumuz bu âyet anlamından açıkça anlaşılacağı üzere sıhhatimizi
korumak dinî bir görevimizdir.
Bu vazifemizi ifa edebilmek için ilk önce Mevlâmıza iltica edecek, bizlere
sıhhatimizi ihsan ettiği gibi, korumasını da dileyeceğiz. Zira sıhhatin korunması büyük ölçüde insan iradesini ve gücünü aşan bir meseledir. Oluş sebebi
bilinemeyen, bilindiği ve tedbir alındığı halde önlenemeyen hastalıklar, bu hakikati pek açık bir şekilde göstermektedir.
Öncelikle Allah’a yönelme zaruretinden ötürüdür ki, Peygamberimiz hemen hemen bütün dualarında “Allahım! Senden af ve afiyet dilerim” şeklinde niyaz etmiş ve bizleri de aşağıda sunacağımız öğütleri ile ikaz ve irşad buyurmuştur:
“Allah’tan af ve afiyet(sağlık) isteyiniz.”
Zira “Allah’tan. yüce zatına sıhhatten daha sevimli gelen bir nimet dilenmemiştir...”5
Muhterem Mü’minler!
Sıhhatimizi koruyabilmek için sıhhati yaratan ve idâme ettiren Mevlâmıza
2
3
4
5

S.B.M. Tecrid-i Sarih Ter. 12/389.
M. Mesâbih, Hn. 5174; S. Tirmizî, Hn. 3553.
Tekâşür, 8.
S. Tirmizi, Hn. 3553, 3510.
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duâ edecek, Rabbimizin ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.)’ın bildirdiği
koruyucu tedbirlere sımsıkı sarılacak ve bu bağlanışı ibâdet bileceğiz.
Dinimiz, sıhhatimizi muhafaza edebilmemiz için;
a) Vücut, elbise ve mekân temizliğini emretmiştir.
b) Alkollü içkileri içmeyi, kanı, domuz etini, yırtıcı, öldürülmüş ve boğulmuş hayvanların etlerini yemeyi haram kılmıştır.
c) Helâl maddelerden sıhhatimizi zedeleyecek ölçüde çok yemeyi yasaklamıştır. Tıp otoritelerinin tıbbı gerekçelerle yenilmemesini ve içilmemesini istedikleri maddelerden kaçınmayı öğütlemiştir.
İslâm Dini sıhhatimizi koruyabilmemiz için,
d) Zinayı, adet günlerinde cinsî teması, arka uzuvdan/organdan birleşmeyi ve geçici hastalıklara tutulmuş kişilerle yakın ilişkiyi haram kılmıştır.
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Dinimiz, ayrıca ruhî sıhhatimizi koruyabilmemiz için materyalist sistemlerle fikrî teması ve İslâm Dîni’ne inanmayan maddecilerle içten münasebeti
yasaklamıştır.
e) Dinimiz, sıhhatimiz için bizleri seyahate de teşvik etmiştir. Gerekiyorsa kadın ve erkek karışımına yer vermeksizin ve vücudumuzun teşhir edilmesi
haram kılınan organlarını açığa vurmaksızın spor yapmayı öğütlemiştir.
f) Dinimiz gıdasızlıktan doğabilecek ve fakirlik sebebiyle gelişebilecek
hastalıklara karşı korunmak için de cemiyetin muhtaç kesimine ferdî ve sosyal
yardımları emretmiştir. Bu yardımları med ve cezir olayını andıran ferdî merhamete bırakmamış, zekâtla ve nafaka ile mecburîleştirmiştir.
g) İslâm Dini, hastalık halinde tedavi yapılmasını da emretmiş, hastalıkların gelişmesine fırsat verilmemesini öğütlemiştir.
Dinimiz, bu ön ve koruyucu tedbirler yanı sıra sıhhatimizi geliştirici tedbirleri de ibâdet hayatımızın bir bölümü kılmıştır. Bunlar arasında Dinimizin
duâ, namaz ve oruç emrini, seyahat ve az yeme tavsiyesini zikredebiliriz.
Dinimiz, sıhhatimizi korumamız hususuna öylesine önem vermiştir ki,
ibâdet maksadıyla da olsa sağlığımızı zedeleyecek davranışlardan kaçınmamızı öğütlemiştir.
Rabbimiz yolculara ve hastalara oruçlarını kazaya bırakma müsaadesini
vermiş, gusül(boy abdesti) gerektiğinde tıbbî bir zaruret varsa teyemmümle

iktifa edilmesi ruhsatım tanımış ve nefsin telef olabileceği durumlarda haramları mubah kılmıştır.6
Peygamberimiz de sıhhî mahzurları söz konusu olduğunda hamile ve emzikli kadınların oruçlarını erteleyebileceklerini bildirmiştir. Çokça ibâdet etmiş olmak gayesiyle her gün oruç tutmak ve her gece sabaha kadar namaz kılmak için karar almış bazı mü’minlerin bu davranışlarını da tasvip etmemiştir. “Nefislerinizin ve ailelerinizin de üzerinizde hakları vardır.”7 buyurarak insan
bünyesini zaafa uğratacak ve normal hayatî faaliyetleri aksatacak bu tür ibâdet
anlayışım da caiz görmemiştir.
Mü’minler!
Sıhhatimizi koruyabilmemiz için dinimizin koyduğu ölçülere riayet edeceğiz. Rabbimizin ve Peygamberimizin bir emri veya yasağı ile görevlendirildiğimiz içindir ki, özetlediğimiz bu ölçülere bağlılık ibadettir.
Peygamberimiz bu gerçeğe şöyle işaret buyurmuşlardır:
“(Sağlık kurallarını gözeterek) kuvvetli olan mü’min, (bu kurallara uymadığı için güçsüz ve) zayıf kalan mü’minden Allah katında daha hayırlı ve daha
sevimlidir.”8
Yüce Rabbimden yaşadığımız sürece bizlere sıhhat vermesini ve hastalarımıza da acil şifalar ihsan etmesini diler, hutbemizi bir hadîsle bitiririm:
“Allah’ın emir ve yasaklarına muhalefetten kaçınan kişi için zenginlikte bir
mahzur yoktur. Fakat itaatkâr kul için sıhhat zenginlikten daha hayırlıdır.9

6
7
8
9

Bakara, 173, 185; Maide, 6.
Tac, 2/76, 98.
M. Mesabih, Hn. 5298.
İ. Mace, Hn. 2141.
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İslâm Dininde Temizliğin Önemi ve Çeşitleri

İslâm Dini, sıhhatin (sağlığın) büyük bir nimet olduğunu bildirmiş, müminlere yüklediği vazifelerle sıhhat kazandırıcı ve koruyucu bütün tedbirleri
günlük faaliyet programı içine almıştır.
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Dinimiz, bu maksatla ve güzelliğe erdirmek amacıyla temizliğe son derece ihtimam gösterilmesini emretmiştir.
Umumî temizliğe o derece önem verilmiştir ki, temizlik, Peygamberimizin diliyle İslâm’a imanın değişmez bir gereği olarak şöyle takdim buyrulur:
“... Temizlik imanın yansıdır.”1
Peygamberimiz, bu mevzu ile alâkalı diğer sözlerinde şöyle buyururlar:
“Gücünüz yettiği kadar temizliğe riayet ediniz. Allah İslâm Dini’ni temizlik üzerine kurmuştur. Cennete de ancak temiz olanlar girecektir.”2
Temizliğe yapılan bu umumî çağrılar yanında ayrıca vücut, elbise, mekân
ve yol temizliği üzerinde hususiyle ve hassasiyetle durulmuştur.
Vücut temizliği
Kur’ân-ı Kerîm âyetleriyle ve Peygamberimizin sözleriyle vücut temizliğine çok önem verilmiştir.
a) Gusül ve Abdest temizliği
Mâide sûresinin 6. âyetinde Rabbimizin emriyle, cünüplük halinde alın1 M. Mesâbîh, Hn. 296.
2 C. Sagîr, 1/133.

ması gereken gusül abdesti ve vakit namazları için alınması zarurî olan abdestler vücut temizliğini sağlayacak dini görevlerdir.
Yıkanmayı gerektiren cünüplük hali dışında Peygamberimizin her hafta
vücudumuzu bir defa yıkamamız ve hususiyle cuma namazlarına gelirken boy
abdesti almamız hususundaki tavsiyeleri de vücut temizliğine yöneltici öğütlerdir.
Yüce Peygamberimiz-Önderimiz şöyle buyururlar:
[“Her yedi günde bir gün, başını ve vücudunu yıkaması her bir mü’minin
görevidir.”
“Cuma günü bütün vücudunu yıkamak akıl-baliğ olmuş (ergen) her müminin vacib görevidir.”]3
Sıhhatimiz için sağladıkları faydaların büyüklüğü yanısıra gusül abdesti ve namaz abdestleri Rabbimizin emri olduğu için farzdır. Peygamberimizin
açıklamasına göre de günahlarımızdan arındıran ibâdetlerdir.
b) Diş temizliği:
Dinimiz, asrımız tıbbında önemi daha iyi kavranan diş sağlığı üzerinde de
ehemmiyetle durmuştur.
Peygamberimiz bu mevzuda şöyle buyururlar: “Ümmetime ağır geleceği endişesini taşımasaydım her namazda (her namaz abdestinde) dişlerin temizlenmesini emrederdim.”
Vücut sağlığı ile yakın ilgisi bulunan diş sağlığını pek çok hadisleriyle
öğütleyen Peygamberimiz, diş temizliğine riayet etmeyen bazı sahabilere (Size
ne oluyor da dişleriniz sararmış olduğu halde huzuruma geliyorsunuz?) buyurarak bu durumu onaylamadığını bildirmiştir.4
Peygamberimizin diş sağlığına büyük bir önem vermiş olması sebebiyledir ki on dört asırdır ciddî Müslümanlar muhtelif ağaç dallarından elde edilen
ve devrimizde macunla kullanılan fırçalara üstünlüğü ilmî usullerle ispatlanan
misvakı kullanmışlardır ve de kullanmaktadırlar.

3 M. Mesâbih, Hn. 539, 538.
4 M. Mesâbîh, Hn. 390; M. Zevâid,1/2Ü0.
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c) Saç temizliği:
Dinimizde saç temizliğine özel bir önem verilmiştir.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Her kimin saçı varsa (temizleyerek ve tarayarak) onu güzelleştirsin.”5
d) Diğer temizlik görevleri:
Muhterem Mü’minler!
Vücut temizliği ile alâkalı diğer mühim vazifelerimizi de Peygamberimizin anlamını sunacağımız şu hadislerinden öğreniyoruz.
Aziz Peygamberimiz şöyle buyururlar:
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“On şey fıtrattandır; (Peygamberlerin tatbik ettikleri ve ilahi şeriatlarda
yer alan âdetlerdendir.) Kasık ve koltuk altı kıllarını gidermek, sünnet olmak,
tırnak kesmek, bıyıkları kırpmak, misvak kullanmak, burun temizlemek, sakalın bir tutamdan fazlasını almak, yemeklerden önce ve sonra elleri, bilhassa parmak boğumlarım yıkamak, küçük abdestte kurulanmak, büyük abdestte su ile temizlenmek.”6
Sıhhat kazandırıcı bu on görev içinde sünnet olma vacib bir görevdir.
Kasık ve koltuk altı kıllarını gidermek, tırnak kesmek, haftada bir yapılması öğütlenen fakat kırk günden fazla bırakılması harama yakın günah olan
vazifelerimizdir.
Muhterem Mü’minler!
Peygamberimiz “Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak yemeğin bereketidir.” buyurarak yiyeceğimiz maddelere temiz elle tutulmasını da emretmiştir. Peygamberimiz, hastalık yapıcı mikropların gıda maddeleriyle alınmasını
engelleyici diğer mühim bir emirleriyle de, yemek yerken, su içerken sağ elimizi kullanmamızı, taharet için su kullanırken de sol elimizi istimal etmemizi emir buyurmuşlardır.
Peygamberimiz, küçük abdest bozarken oturmamızı ve sidik sıçramalarından korunarak sıhhatimizi korumamızı da emretmişlerdir.

5 S. Ebû Dâvud, Evvelü Kitabit-Tereccül B. Fi Islahış Şa’ri.
6 M. Mesabih,Hn. 379.

e) Su ile taharet:
İslâm Dini’nin vücut temizliği ile alâkalı olarak emrettiği ve 20. asır insanlığının halâ önemini idrâk edemediği bir mühim temizlik türü de su ile
taharetlenmedir.
Kâğıtla temizlenmenin tam anlamıyla mümkün olmayacağı, dolayısıyla
vücudun mikrob barınağı ve pis koku kaynağı olacağı açık bir gerçektir.
Peygamberimiz “...Allah iyice temizlenenleri sever.” anlamındaki Tevbe sûresinin 108. âyetini su ile temizlenenler olarak açıkladığı ve su ile taharetlenmeye teşvik buyurduğu içindir ki su ile temizlik biz müminlerin görevi olmuştur.
Elbise temizliği
Mü’minlerin temiz elbise giymeleri de Kur’ân’ımızın ve Şanlı Peygamberimizin emirleri arasındadır.
Müddessir sûresinin dördüncü âyetiyle Peygamberimizin şahsında bütün mü’minlere temiz elbise giymeleri emrolunmuştur. Peygamberimiz de bu
mevzuda şöyle buyurmuşlardır:
“Elbiselerinizi güzelleştiriniz ki insanlar arasında bir benek gibi olasınız.”7
Bir defasında kirli elbiseli bir zâtı görünce, Peygamberimiz: “Bu adam elbiselerini yıkayacak bir şey bulamamış mı?” buyurarak mü’minler için bu hali tasvip etmediklerini açıklamışlardır.
Mekan temizliği
Müslümanların bulundukları evleri ve iş yerlerini temiz tutmaları da kesinlikle emredilmiştir.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Allah güzeldir, güzeli sever. Temizdir, temizi sever. İkram edicidir, ikram edilmesini sever. Cömerttir, cömertliği sever. Evlerinizi, iş yerlerinizi ve çevrenizi temiz
tutunuz. Yahudilere benzemeyiniz.”8
Ayrıca yine Peygamberimizin diliyle yolların, caddelerin, gölgeliklerin te7 C. Sağır, 1/12.
8 Tac, 3/162.
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miz tutulması, kirletilmemesi, insanlara zararı muhtemel olan tükürük, sidik
ve balgam çıkarılmaması da emrolunmuştur.
Peygamberimiz yollara ve dinlenme yerlerine abdest bozmanın Allah’ın
azabına uğratacak bir günah olduğunu özellikle açıklamış, durgun sulara abdest bozulmasını da yasaklamıştır.
Mekân temizliği ile ilgili olarak sunulan hadîsler evlerin, iş yerlerinin,
caddelerin ve sokakların temiz tutulması lüzumunu öğretmektedir.
Bu dinî ölçüler halk sağlığını tehdit eden lâğımları açıkta bırakmanın haramlığını da açıklamaktadır.
Muhterem Mü’minler!
Hutbemizde sunduğumuz vücut, elbise ve yer temizliği ile alâkalı emirleri ve yasakları ile temizliği bir iman kuralı haline getiren dinimiz mü’minleri
temiz bir yaşayışa ve sağlıklı bir hayata yöneltmiştir.
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Yüce Rabbimden cümlemizi maddî ve manevî kirlerden korumasını dilerim.

İslâm Dini’nde İçilmesi ve Yenilmesi Yasaklanan Maddeler

Bedenî ve ruhî sıhhati büyük bir nimet olarak bildiren İslâm Dini, korunmasını da ibâdet görevi kılmıştır.
Dinimiz, sağlığın korunması maksadıyla vücut, elbise ve mekân temizliğini emrettiği, bazı temasları yasakladığı gibi, sıhhati zedeleyici vasıftaki bazı
maddelerin eğlence, gıda ve tedavi için alınmasını da haram kalmıştır. Hutbemizde bu mevzuu işlemeye çalışacağız.
a) Alkollü içkiler
Dinimiz, vücudumuzun sinir ve sindirim gibi bütün sistemleri üzerindeki
olumsuz etkileri tıbbî bir gerçek olan alkollü içkilerin içilmesini yasaklamıştır.
Afyon, esrar, eroin ve benzerlerini de haram kılmıştır.
Rabbimiz bu yasağını şöylece bildirir:
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, kısmet ok ve zarları, şeytan işinden
bir murdardır. Bunlardan kaçınınız ki, kurtulasınız. Şeytan, içki ve kumarda aranıza
düşmanlık ve kin düşürmek ve sizi, Allah’ın zikrinden, duadan, namazdan alıkoymak
istiyor.. Artık siz bunlardan sakınmaz mısınız?”1
Mü’minler!
İslâm Dini, alkollü içkilerin tedavi maksadıyla kullanılmasını da yasaklamıştır.
Daima kat’i gerçekleri ifade eden Yüce Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
1 Maide, 90.
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[“Alkollü içkiler deva değil derttir.”
“Allah sizin için haram kıldıklarında şifa yaratmamıştır.”]2
b) Domuz eti
İslâm Dini, domuz etinin yenilmesini haram kılmıştır.
Modern tıbbın, öldürücü bir hastalık olan silâhlı tenya ve domuz vebası mikropları taşıdığını ve mikroplardan bütünüyle temizlenmesinin mümkün
olmadığını tespit ettiği domuz eti yemek, mü’minlere haramdır.
c) Haram kılınan hayvanlar
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Kan, kesilmeksizin ölen, her hangi bir şekilde boğulan, darbe ile vurularak öldürülmüş olan hayvanların etleri de haram olduğu gibi yırtıcı hayvanlar tarafından öldürülen hayvanların etleri de Rabbimiz tarafından haram kılınmıştır.
Sıhhatimizin korunması maksadıyla yasaklandığı şüphesiz olan mezkûr
maddeler hakkında Maide sûresinin 3. âyetinde şöyle buyrulur:
“Ölü, kan, domuz eti, Allahtan başkası adına boğazlanan, (henüz canı üstünde iken yetişip kestikleriniz müstesna olmak üzere) boğulmuş, vurulmuş,
yukarıdan yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından boynuzlanmış, canavar
tarafından parçalanmış olup ölen hayvanlar... üzerinize haram edilmiştir...”3
Mü’minler!
İslâm alimleri arasında umumî vasıftaki âyet ve hadisleri değerlendirme
farkı varsa da genel kabule göre kara hayvanlarından aslan, kaplan, ehli eşek,
köpek, kurt, çakal, şahin ve doğan gibi hayvanların etlerini yemek haramdır.
Çekirge müstesna haşarat nevinden olan hayvanlar da dinimizde haramdır.
Hanefî Mezhebinin içtihatlarına göre balık cinsinden kabul edilmeyen
midye, istiridye, yengeç, istakoz ve bunlara benzer hayvanların yenmesi de helâl değildir.4
Burada tekraren ifade edelim ki, yüce Rabbimizin yasaklan ve Peygam2 C. Sağîr, 1/72; Tac, 3/212.
3 Maide 3.
4 Bak, a) El-İhtiyar, K. Zebâih. b) M. Zihni, Nimetül-İslâm, K. Sayd.

berimizin açıklamaları ile belirlenen bütün bu haramlar, hiç şüphe yoktur ki,
mü’minlerin sıhhatini koruma amacına/hikmetine dayanmaktadır.
d) Diğer yasak maddeler
Yukarıda açıklanan maddeler yasaklandığı gibi, İslâm’da ferdin; birdenbire veya yavaş yavaş ölüme sebebiyet verecek zehirli, uyuşturucu ve zarar verici maddeleri kullanması veya hasta edecek maddelerden yemesi, içmesi de
haramdır.
Bu itibarla sigara gibi zararları tıbben sabit olmuş maddeleri kullanmak
dînen mahzurludur. Çünkü mü’minler, Peygamberimizin emirleri gereğince
dinlerini koruyabilmek için helâliyeti ve harâmiyeti şüpheli olan maddelerden
de kaçınmakla mükelleftirler.
“Sana şüphe vereni bırak. Sana şüphe vermeyene sarıl...” buyuran Peygamberimizin bu mevzûdaki açık beyanları şöyledir:
“Muhakkak olarak helâl belli, haram bellidir. Lâkin aralarında helâle de
harama da benzer şüpheli şeyler vardır ki, onları insanların çoğu bilmezler.
Şüpheli şeylerden kaçınan bir kimse; dinini, insani kıymetini korumuş olur.
Şüpheli şeylere dalan bir kimse harama düşme tehlikesindedir. O, tıpkı, sınır kenarında hayvan otlatan ve nerede ise yasak yerde otlatacak bir çoban gibidir. Bilin ki, her hükümdarın hududu(sınırları) vardır; Allah’ın sınırları ise
haramlardır.”5
Hususîyle mü’min ve mütehassıs (uzman) doktorların, hastaları için mahzurlu görüp yasakladıkları maddelerin hastalar tarafından yenilmesi ve içilmesi de dinen sakıncalıdır.
Çünkü Yüce Rabbimiz mukaddes kitabımız Kur’-ân-ı Kerîm’de şöyle emir
buyurmaktadır.
“(Her hangi bir sebeple) nefislerinizi öldürmeyin, şüphesiz Allah size çok
merhametlidir.”6
Muhterem Mü’minler!
Helâl ve temiz nimetlerden dahi vücut sağlığımızı zedeleyecek derecede
yenilip içilmesi haramdır.
5 C. Sağîr, 2/15; M. Mesâbîh, Hn. 2762.
6 Nisa, 29.
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Bu mevzuda Kur’ân-ı Kerîm’de varid olan,
“...Yiyiniz, İçiniz, fakat israf etmeyiniz.”
“...Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayınız...”7
şeklinde umumî vasıftaki emirler yanında, Aziz Peygamberimizin şu feyizli sözleri de sıhhatimizi korumamız hususunda bizleri pek güzel irşat etmektedir.
“Âdemoğlu karnından daha fena bir kap doldurmamıştır. Belini doğrultacak bir
kaç lokma ona yeter. Yok bir kaç lokma ile yetinmeyecekse (karnının) üçte birini yemeğine, üçte birini içeceğine, üçte birini de nefesine ayırmalıdır.”8
Mü’minler!
“Çok yemek (nefse) kötülüktür.” buyurarak az yemeğe teşvik eden Peygamberimiz sahâbî Ebu Zer (r.a.)’e şöyle buyurmuştur:
“Ya Eba Zer! Yemeği ve konuşmayı azalt ki, cennette benimle beraber olasın.”9
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Çok yemek yeme hastalığının ümmeti hakkında korktukları iptilâlardan
biri olduğunu da Peygamberimiz şöylece açıklamıştır:
“Benden sonra, ümmetim için üç hususta korkuyorum. Bunlar, sapık arzular, bilgiden sonra gaflet, çok yemek ve şehvetlere tutulmaktır.”10
Helal olan gıdalardan hastalık yapacak şekilde yemek dinimizde yasaklandığı gibi aslında helal olan fakat içki-kumar-fuhuş ye faiz işletmeciliği gibi haram yollarla kazanılmış olan paralarla alınan gıda maddelerini yemek de
haram kılınmıştır.
Helâl kazançlarla alınan mallarla haram kazançlarla alınan aynı cins mallar arasında görünürde fark yoksa da beden ve ruh üzerindeki sonuçları şüphesiz farklıdır. Fark olduğu içindir ki Rabbimiz mü’minlere şöyle emir buyurmuştur:
“Allahın sizi rızıklandırdıklarından helâl ve temiz olarak yiyin. Eğer O’na
ibâdet ediciler iseniz, Allah’ın nimetlerine karşı şükredin.”11

7 Araf, 31; Bakara, 195.
8 R. Salihin, B. Fazlil-Cûi... Hn. 26.
9 M. Mesâbih, Hn. 4238; K. Hafâ, Hn. 3278.
10 C. Sağîr, 1/13.
11 Nahl, 114.

Muhterem Mü’minler!
Yüce dinimiz, ağız yolu ile alınabilecek bazı gıdaları yasaklayarak sağlığımızı koruduğu gibi, gıdasızlığın doğuracağı hastalıklara karşı da koruma altına almıştır.
Yeterli vitaminleri alamayan bünyelerin her hastalığa açık olduğu, verem
gibi bazı hastalıkların da gıdaî yetersizlik yoluyla geliştiği aşikârdır.
Sosyal adaleti gerçekleştirecek kuralları koyan dinimiz, öncelikle fakirliğin doğurabileceği sefaleti ortadan kaldırmıştır. Zengin mü’minlere yüklediği
zekât, âciz akrabaya nafaka gibi görevlerle ve de İslâmî toplum yönetimine
yüklediği sosyal sefaleti giderici vazifelerle ferdin zarurî ihtiyaçlarını karşılamıştır.
Yüce Rabbim’den cümlemizi yasaklanan maddelerden kaçınarak bedenî
ve ruhî sıhhatini koruyan gerçek kullarından kılmasını dilerim.
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İslâm Dini’nde Yasaklanan Temaslar

İslâm dini sahip olduğumuz sıhhat nimetinden ötürü Allah’ın huzurunda sorguya çekileceğimizi bildirmiş ve sağlığımızı özenle korumamızı emir
buyurmuştur.
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Dinimiz sağlığımızı koruyabilmemiz için de temizliği emrettiği, bazı maddelerin ağız yolu ile alınmasını yasakladığı gibi, sıhhatimizi zedeleyici temasları da haram kılmıştır.
Yasak temasları şöylece özetleyebiliriz.
a) Flört ve zina
Dinimiz, flörtü (aşk ilişkisi) menetmiş ve zinayı yasaklamıştır.
Yüce Mevlâmız şöyle buyurur:
“Zinaya yaklaşmayınız. (Zinaya götürücü âşıkdaşlıktan kaçınınız.) Zira zina, büyük bir ahlâksızlıktır. O ne kötü bir yoldur.”1
İslâm Dini, ictimaî ve ahlâkî mahzurlarına (sakıncalarına) değinerek ve
âhiret azabına uğratacağını bildirerek flörtü ve zinayı yasaklamakla frengi, bel
soğukluğu ve aids gibi mikropları cinsi temas ve öpüşme yolu ile geçebilecek
hastalıklara karşı mü’minleri korumuştur.
Dinimiz, homoseksüellik ve sevicilik gibi cinsel ilişkileri de haram kılmış,
böylece anılan temaslar yolu ile geçebilecek ruhî ve bedenî hastalıklardan da
korumuştur.
1 İsra, 32.

b) Adet günleri teması
Dinimiz, gayr-ı meşru bir ilişki olan zinayı yasaklamakla kalmamış, nikâhlı kadınlarımızla âdet günlerinde cinsî münasebette bulunmayı da haram kılmıştır. Böylece mümin erkek ve kadınların ve gelecek nesillerin sıhhati (sağlığı) korunmuştur.
Yüce Rabbimiz, Bakara sûresinin 222. âyetinde bu yasağını şöylece bildirmiştir:
“Ey Peygamber! Sana kadınların ay halini de sorarlar. De ki; O bir ezadır.
Bu sebeple ay halindeki kadınlarla cinsel ilşkide bulunmayın. Temizleninceye
kadar kendilerine yaklaşıp ilşkiye girmeyin. İyice temizlenip boy abdesti aldıkları zaman Allah’ın emrettiği üreme organından onlarla cinsel ilişkiye girebilirsiniz. Allah çok çok tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever.”
Burada bilvesile şu hususu da açıklamak isteriz.
İslâm Dini, âdet günleri temasını yasakladığı gibi, psikolojik rahatsızlıkların ve muhtelif kadın hastalıklarının oluşumu ile neticelenecek korunma tedbirlerini (önlemlerini) de onaylamaz. Hatta bu tür tedbirleri kınar. Çünkü kişinin sıhhatini gidermeye hakkı yoktur. Ancak sıhhî sebeplerle korunma tedbirlerine başvurmak şüphesiz caizdir.
c) Hastalıklı kişilerle temas
Dinimiz, gerekli tedbirleri almaksızın bulaşıcı hastalık mikroplarım taşıyan hastalarla temasımızı yasaklamıştır.
Peygamberimiz, “Bulaşıcı hastalıklı olan (hayvan ve insan ) sıhhatli olanın yanına uğramasın.”2 buyurmuş, temas yoluyla gelebilecek tehlikelere dikkatimizi çekmiştir.
Peygamberimiz bağlılığını arzetmek için gelen bulaşıcı bir hastalığa tutulmuş kişiye, “Biz seninle sözleştik, sen artık geri dön.” şeklinde haber göndererek temastan sakınmışlar, ashabına da kaçınmalarını emretmişlerdir.
İslâm Dini’nde fert sağlığına olduğu kadar halk sağlığına da büyük bir
ehemmiyet verildiği içindir ki, bilhassa sâri (geçici) hastalıklar mevzuunda
Peygamberimiz (s.a.) mü’minleri uyarmışlar, koruyucu tedbirlerin alınmasını
ısrarla emir buyurmuşlardır.
2 Bu ve bir sonraki numarasız hadis için bak. S.B.M. Tecrid-i Sarih Ter. 12/103; İ. Mace, Hn.
3544.
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14 asır evvel Peygamberimiz, günümüzde tatbik olunan karantinaya alma
düstûrunu şöylece vaz’etmiştir:
“Bir yerde veba (ve veba gibi salgın bir hastalık) olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz. Sizin içinde bulunduğunuz yerde böyle bir hastalık ortaya çıkarsa hastalıktan kaçmak için oradan çıkmayınız.”3
Peygamberimiz, geçici hastalıklar bölgesinden çıkarak halk sağlığını tehdit eden kişiyi, ordudan kaçarak vatanı tehlikeye düşüren kimseye benzeterek, şöyle buyurmuştur:
“Veba (veba gibi sâri hastalık)dan kaçan kimse, ordudan kaçan kişi gibidir. Hastalık bölgesinde kalıp sabreden kişi için şehit ecri vardır.”
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Peygamberimizin geçici hastalık bölgesinden çıkılmaması hususundaki,
mutlaka uygulanması gereken emrine itaat ederek, sâri hastalık bölgesinden
çıkmayan ve bu sırada kendisine ölüm vâki olan kimsenin şehid olacağı da yine Peygamberimizin diliyle açıklanmıştır. Bu açıklama ile mü’minler şöylece
ruhî sükûnete davet edilmiştir: “Taun (gibi bir hastalık)dan ölen Müslüman
şehitlik sevabı kazanır.”
Yukarıda sunduğumuz hadislerden açıkça anlaşılmaktadır ki, geçici hastalık bulunan bölgeye girilmesi de, çıkılması da dînimizce yasaklanmıştır.
Bu dinî ölçüler sebebiyledir ki Hz. Ömer, Halife-i müslimin olarak teftiş
için gittiği Şam’a veba salgını sebebiyle girmemiş ve İslâm askerlerini de sokmamıştı.
Ordu kumandanı Ebu Ubeyde’nin:
- Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsunuz? şeklindeki sözlerine de şöyle cevap
vermiştir:
- Evet. Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyoruz.4
Hastalık mikropları taşıyan insanlar ve hayvanlarla teması yasaklayan dinimiz, özellikle köpekle teması yasaklamıştır.
Peygamberimiz, güvenlik gibi bir zarûret(gereksinim) olmadıkça evlerimizde köpek beslemememizi emrederek bu yolla köpeğin kıllarından geçmesi
muhtemel olan hastalıklardan da mü’minleri sakındırmıştır.
3 Bu ve akabinde gelen iki hadis için sırasıyla bak. R. Şalihin B. Kerahetil-Huruci Min beledin... Hn. 1; C. Sağîr, 2/80; S.B.M. Tecrid-i Sarih Ter. 12/96.
4 R. Salihin, B. Kerahetil-Huruci Min Beledin...

Bu mevzudaki hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Av veya koyun köpeği dışında köpek besleyenin her gün sevabından iki birimi eksiltilir.”5
d) Fikrî temaslar
Açıklamaya çalıştığımız haram temaslar, daha çok bedenî sıhhatimizi zedeleyici temaslardır.
Yüce Dinimiz, ruhî bünyemizi korumak için maddeci sistemlerle ve materyalistlerle sürekli temaslar ve dostluklar kurmamızı da yasaklamıştır.
Rabbimiz Tevbe sûresinin 23. âyetinde şöyle buyurur:
“Ey iman edenler! Eğer kâfirliği; maddeciliği iman’a tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi bile temsil ve tasarruf yetkisi verilebilir dostlar edinmeyiniz. Sizden kim onları dost edinirse onlar (nefislerine) zulmedenlerin ta
kendileridir.”
Mü’minler!
Allah’a, O’nun kader programına ve Ahiret Hayatı’na iman eden ve ibadetlerle ruhî bünyesini kuvvetlendiren mü’minlerin cemiyetinde ruhî buhranlar, karamsarlık, ümitsizlik, hayata küsme ve intihar gibi hiç bir manevî hastalığın vücuda gelmesi mümkün değildir.
Ancak imansız, ibâdetsiz, ahlâksız insanlarla dostluk rabıtaları kurmak,
onların ruhi bünyelerinde oluşan öldürücü ve zaafa düşürücü, geçici mana
mikroplarının bizlere bulaşmasına sebep olur. Bunun içindir ki, Hakk’a çağırmak ve Batıl’lardan sakındırmak amacı dışında onlarla temas kurmamalıyız.
Kurmak durumunda kaldığımız zaman da ihtiyatlı olmalıyız.
Yüce Rabbimden cümlemizi yasak temaslardan kaçınarak dünyası ve âhiretini mesut eden kullarından kılmasını niyaz ederim’.

5 R. Salihin, B. Tahrîm-i Ittihazil-Kelbi Hn. 2.
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İslâm Dininde Tedaviye Verilen Önem

Sağlığın “iman”dan sonra insana verilmiş en büyük nimet olduğunu açıklayan İslâm Dini, hastalıkları da kulluk denemesi ve hatalara keffaret olarak
değerlendirmiştir.
190

Muhterem Mü’minler!
a) Hastalıklar insanin bir kusuru olmaksızın kulluk denemesi gereği gelebilir.
Bu gerçeği Rabbimiz şöylece bildirmektedir:
“And olsun sizi (kulluk denemesi için) biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltme ile imtihan edeceğiz. (Ey Peygamber!) sabredenleri müjdele.”1
Bu âyet korunma tedbirlerine baş vurulduğu halde birden gelen ve sebebi kavranamayan hastalıklar için de bir açıklamadır.
b) Hastalıklar dinimizin de öğütlediği korunma tedbirlerine başvurulmadığı için insanın kusurundan kaynaklanarak da gelebilir.
Sıhhatini korumadığı için hasta olan insan şüphesiz günahkârdır. Ancak gerek kulluk denemesi sebebiyle ve gerekse kulun kusuru nedeniyle gelen hastalıklar mutlak bir şer değildir. Acılarına sabredildiği, Peygamberimizin
“tedavi olunuz” emrine bağlanıldığı, sürece hastalıklar hayra dönüştürülebilir.
Kaldı ki hastalıklarda sıhhat nimetinin yüceliğini hatırlatmak, ölümü ve ebedî
hayatı düşündürmek ve günahlara keffaret olmak gibi faydalar da vardır.
Bu gerçeği açıklamak içindir ki, Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

1 Bakara, 156.

“Yorgunluk; hastalık, hüzün ve iç sıkıntısı gibi Müslümana ârız olan her
musibet sebebiyle ve hattâ acı veren bir diken nedeniyle bile, Allah, mü’minin
suçlarının bir kısmım bağışlar (ve onu mükâfatlandırır).”2
Bizler hastalığın mutlak anlamda bir şer olmadığına, hayra dönüştürülebileceğine inanmak, ruhî direnci ve ümidi artıran bu inançla hastalıklarımızı
tedavi ettirmekle mükellefiz.
Yüce Peygamberimiz hastalıklarımızı tedavi etmemizi ve ettirmemizi şöylece emir buyurmuştur:
“Ey Allah’ın kulları! Tedavi olunuz. Allah, ihtiyarlıktan (ve ölümden) başka
yarattığı her hastalık için bir deva yaratmıştır.”3
Peygamberimiz, bu ve benzeri hadisleriyle ihtiyarlık ve ölümün dışındaki
her hastalığın bir tedavi şekli olacağına inanmamızı öğütlemiş ve onu aramamız gerektiğini de şu hadisleriyle duyurmuştur:
“Her hastalık için bir deva vardır. Hastalığın devası bulunup-tatbik olununca hastalık Allah’ın izniyle şifâ bulur.”4
Peygamberimiz hastalıkları tedavi edebilmenin bir ihtisas mevzuu olduğuna da dikkatimizi çekerek şöyle buyurmuştur:
“Allah her hastalık için bir şifâ yaratmıştır. Onu bilen bilir, bilmeyen bilmez.”
Bilenler mütehassıs doktorlar olacağı için de Peygamberimiz hastalık halinde doktora gitmemizi öğütlemiştir.
Sahabî Hilâl İbn-ü Yesâf şöyle anlatıyor:
Hazreti Peygamber ziyaret etmek için bir hastanın yanına girdi. (Tedaviye
muhtaç olduğunu görünce de:)
- Bir doktor çağırınız, buyurdu.
(Allah’ın Resûlü’nden bu uyarıyı beklemeyen hastanın aile fertlerinden)
biri şöyle deyiverdi:
- Ya Resûlellah! Siz de mi doktor çağırmamızı öğütlüyorsunuz?
- Evet, (ben de öğütlüyorum. Zira) Hz. Allah (ölüm ve ihtiyarlık dışında)

2 Tac, 3/189.
3 Tac, 3/199.
4 Tac, 3/198.
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halk ettiği her bir hastalık için bir şifa yaratmıştır. (Ancak şifa sebebi olacak maddeyi ve tedavi usulünü bilen bilir, bilmeyen de bilmez.)5
Muhterem Mü’minler!
İşini bilen doktorlara başvurmamızı öğreten dinimiz, mütehassıs olmayanların tedavi etmelerini ve hastalıklar üzerinde görüş beyan etmelerini de
fertlere tecavüz olarak vasıflandırıp yasaklamıştır. Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Tıp bilmeyen ve doktorluğu bilinmeyen kişi tedaviye kalkışırsa sebep olduğu zararı tazmin eder.”6
Bir yolculuk sırasında taşla başından yaralanan bir sahabî, gusül abdesti alması gerektiğinde hastalığının artabileceği endişesiyle teyemmümle yetinmek istemiş, fakat arkadaşlarının yıkanması gerektiğini söylemesi üzerine yıkanmış, bir süre sonra da ölmüştü.
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Durumu Peygamberimize arz ettiklerinde, dinin ruhunu kavramaksızın
görüş beyan ederek arkadaşlarının yıkanmasına ve dolayısıyla ölümüne sebebiyet veren kişiler hakkında Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
- Canları çıkasıca. Adamı öldürdüler.7
Hutbemizde özetle açıklamaya çalıştığımız üzere İslâm Dininde hastalıkların tedavisine önem verildiği ve bazı hastalıklar için bizzat Peygamberimiz
tarafından tabii ilâçlar tavsiye buyrulduğu için İslâm âlimleri tıp ilmini farz-ı
kifaye olan; yani her İslâm toplumunda yeterince öğrenenin çıkması ile diğer
mü’minlerin üzerinden düşen bir ilim dalı olarak değerlendirmişlerdir. Bu anlayış sebebiyledir ki Müslümanlar İslâm Dini’ne bağlı olarak yaşadıkları tarihî
asırlar boyunca Tıp’ta büyük çığırlar açmışlardır.
Devrimizde İslâm Dini’ni gereğince öğrenmemiş bazı mü’minler tedaviye
önem vermeyi dindarlıkla bağdaşmaz gördükleri gibi Peygamberimizle sık sık
temas edemeyen ilk mü’minlerden bazıları da aynı duyguyu taşımış olacaklar
ki Allah’ın elçisi Peygamberimize sorarlar:
- Ya Resûlellah! Hastalıklarımızı tedavi ettirmediğimiz için günaha girer
miyiz?

5 Zadül-Mead, 3/107.
6 C. Sağîr, 2/169.
7 S. Ebû Davud, B. Fi-Mecruhi Yeteyemmemü.

Allah’ın Resulü (bu suali şöylece öğüt vererek) cevaplandırır:
- Ey Allah’ın Kulları! Tedavi olunuz. Zira bütün eksikliklerden beri ve yüceliklerle vasıflı olan Allah ihtiyarlığın dışında yarattığı her bir hastalık için beraberinde bir de şifa yaratmıştır.8
İlk mü’minlerden Ebu Huzame (r.a.) de babasının şöyle dediğini anlatıyor.
Hz. Peygamber’e sordum!
- Ya Resûlellah! Duâlarla şifa talebinde bulunmamız, ilâçla tedavi olmamız
ve bir de koruyucu tedbirlerle korunmamız Allah’ın (bizim hakkımızdaki) kaderini engeller mi? Ne buyurursunuz?
Allah’ın Resûlü şu cevabı verdi:
- Bunlar da Allah’ın kaderindendir.9
Muhterem Mü’minler!
Evet, tohum bitkiye, sperma döllenmeye kader olduğu gibi tedavi de hastalığa kaderdir. Bir anlamda kadere iman sebep-netice ilişkilerine ve bu ilişkilerin sürekliliğine inanmadır.
Sebep olmaksızın netice almak yalnız Allah’a mahsustur. Biz tedavi olacağız ki şifa bulalım. Kaldı ki tedavi ile şifa talebinde bulunmak Allah’ın koyduğu düzene uymaktır. Zira Allah, sebepleri neticelere bağlamıştır.
Görünür sebeplere bağlanmaksızın Allah’tan duâ yoluyla şifa beklenemez
mi? Elbetteki beklenir. Ne var ki Allah bizim duâmızı bizim istediğimiz şekilde ve zamanda kabul etmeye mecbur değildir. Bunun için bizler Allah’ın açtığı
genel yolla; bilinen sebeplere yapışarak sonuç almaya çalışacağız.
Yüce Rabbimden cümlemizi sıhhatte daim kılmasını diler, hutbemizi bir
âyetle bitiririm.
“(Ey Peygamber! Kulluk denemesi gereği korku, fakirlik ve hastalık gibi
bir yolla) bir felâkete uğradıkları zaman, “Biz Allahın (kullarıy)ız ve ancak O’na
dönüp gidicileriz” diyerek sabır gösterenleri müjdele.
Rablerinin bağışlaması ve merhameti onların üzerindedir. Onlar, evet onlar
doğru yolda olanlardır.”10
8 İ. Mace, Hn. 3436.
9 S. Tirmizi, Hn. 2066.
10 Bakara, 156-7.
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İslam’da Duâ ile Tedavi
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İnsanları yaratan ve onlara sıhhat veren yüce Allah’dır.
Her bir organın çalışma kanunlarını koyan ve organlar arası düzeni kanunlara bağlayan Yüce Allah olduğu için biz mü’minler sıhhatimizi sürdürmesini öncelikle Yüce Rabbimizden dileyeceğiz. Ayrıca İslâm Dini’nin koyduğu
ve bilimin öğrettiği sıhhati koruyucu tedbirlere başvuracağız. .
Hastalığa uğramamız halinde ise Peygamberimizin emirleri gereğinde tedavi olacağız.
Tedavinin genel ve özel olmak üzere iki ana yolu vardır.
a) Allah her bir neticeyi bir sebebe bağladığı ve Peygamberimizin açıklamasına göre her bir hastalık için de bir şifa maddesi yarattığı için, şifa maddesini bulup kullanarak tedavi olmak genel tedavi yoludur ve bu yolla tedavi
Peygamberimizin emridir.
b) İnsanı yaratan, yaşatan ve her hastalık için şifa maddesini halkeden
Allah’dan dua ile doğrudan şifa talebinde bulunarak tedavi olmak da özel tedavi yoludur. Bu yol da Peygamberimiz tarafından öğretilmiştir.
İlâç ve cerrahî müdahale yolu da, okuma ve okunma yolu da, birer müessir tedavi yoludur. Her biri şifa neticesine bir sebeptir.
Muhterem Mü’minler!
Duâ yolu ile diğer bir ifadeyle okuma ve okunma yoluyla tedavi olmak biz
mü’minler için müsbet bir tedavi yoludur.
Bu yola doğrudan başvurabiliriz. Allah’ın her bir hastalık için yarattığı şifa
maddesi insanlar tarafından henüz keşfedilmemiş veya baş vuruda bulunduğumuz doktorlar tarafından bilinmemiş olabileceğinden genel tedavi yolu olan
maddî tedavilerden sonuç alamadığımız zaman da duâ yoluna başvurabiliriz.

Tıptan ümitlerin kesildiği yerde duâ yoluna baş vurmak, müsbet bir yola
girmenin yanı sıra ümitle dolmak, karamsarlıktan da kurtulmaktır.
Mü’minler!
Duâ, biz mü’minlerin baş vuru kaynağımızdır. Çünkü Mevlâmız bize duâ
etmemizi emir buyurmakta ve isteklerimizi kabul buyuracağını da şöylece
va’detmektedir:
“(Ey Peygamber) kullarım sana beni sorunca benim (onlara) yakın (olduğumu bildir.) Bana duâ edince, duâ edenin duâsını kabul ederim. O halde onlar da benim (emirlerime ve yasaklarıma) uysunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola ulaşmış olsunlar.”1
Yüce Mevlâmız dilememiz halinde hastalıklarımıza da şifa bahşedeceğini
Peygamberimizin diliyle va’detmiştir.
Saygıdeğer Mü’minler!
İnsan bizzat duâ ederek ve dua vasfındaki Kur’ân âyetlerini okuyarak şifa talebinde bulunabileceği gibi bir diğer mü’minin duâsı ve okuması yolu ile
de şifa dileğinde bulunabilir.
Aşağıda sunacağımız örnekler dini delillerimizden bazılarıdır.
a) İlk mü’minlerden Osman b. Ebi-As (r.a.) uzun yıllardan beri vücudunda hissetmekte olduğu ağrıdan Allah’ın Resûlü’ne (s.a.) şikâyet etti.
Allah’ın Resulü ona şöyle buyurdu:
- Elini vücudunun ağrıyan yerine koy. Üç defa “Bismillah” de.
Sonra da şu şekilde duâ et.
“Hissetmekde olduğum ve sakınmaya çalıştığım ağrının şerrinden Allah’a ve
O’nun kudretine sığınıyorum.”2
Bu hadis duâ yolu ile Rabbimizden şifa talep etmemizi öğretmektedir.
b) Sahabelerden Osman b. Hanif de şöyle anlatıyor.
A’ma bir adam Hz. Peygamber’e geldi ve şöylece ricada bulundu.
- Ya Resûlellah! (Gözlerim görmez oldu.) Beni sıhhate kavuşturması; (gözlerimin açılması için bana) duâ ediniz.

1 Bakara, 186.
2 S. Müslim, K. Tıp B. Istihbab-ı Vaz’ı Yedihi...
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Allah’ın Resulü (ona şu) öğüdü verdi:
- İstersen sana duâ ederim. Ama dilersen senin için duâ etmeyi ertelerim.
Zira bu, (âhiretin için) daha hayırlıdır.
Adamcağız; (hayır hayır ertelemenizi istemiyorum. Beni sıhhata kavuşturması için) Allah’a duâ ediniz, diyerek ricasını pekiştirdi.
Bunun üzerine Hz. Peygamber ona, güzelce abdest almasını ve iki rekât
namaz kılmasını, sonra da şöylece duâ etmesini öğretip-emretti:
- Allah’ım, Rahmet Peygamberi olan elçin Muhammed’le sana yönelerek senden istiyorum...3
Sunduğumuz bu hadis duâ yolu ile şifa talebini öğrettiği gibi, bizlere şifa
bahşetmesi için Rabbimize yaptığımız duâlarımızda Peygamberimizi aracı kılabileceğimizi de öğretmektedir.
c) Ashâb-ı Kiramdan Hz. Enes kendisine ‘hastayım’ diyen Hz. Sabit’e:
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- Seni Allah’ın Resulünün okuduğu duâ ile okuyarak tedavi edeyim mi?
dedi ve şu duayı okuyarak şifa diledi:
Ey İnsanların Rabbi ve meşakkatleri giderici olan Allahım!
(Bu kuluna) şifa ver. Sensin şifa verici olan. Hiç bir hastalık bırakmayacak şifayı verecek olan şifa verici ancak sensin.4
Mü’minler!
Sunduğumuz bu ve bundan önceki hadisler Kur’ân âyetleri dışındaki dualar yolu ile Allah’tan şifa talebinin örnekleridir.
Bir de Kur’ân âyetlerini okuyarak ve hastaya üfleyerek şifa talebinde bulunmak vardır.
Peygamberimiz Kur’ân âyetlerinden okunarak hastalıklar için şifa talebinde bulunulmasını mü’minlere öğretmişlerdir.
Aile fertlerinden biri hasta olduğu zaman bizzat Peygamberimiz Nas ve
Felek sûrelerini okuyarak nefes ederdi.5 O’nu örnek alan Ashab-ı Kiram da
Kur’ân okuma usulüne önem verirdi.
Aşağıda sunacağımız örnek buna delildir.
3 Müsned, 4/138.
4 Tac, 3/214.
5 Tac, 3/217.

Ashab-ı Kiram’dan Ebu Said El-Hudri, müfreze komutanı olarak çıktığı
bir askerî sefer sırasında, Fatiha sûresini okuyarak henüz Müslüman olmamış
bir kabile reisini tedavi etti. Adam da iyileşti.
Bu durumu Hz. Peygamber efendimize arzettiğinde Peygamberimiz ona
şöyle buyurdu:
- (Ya Eba Said!) Fatiha sûresinin (şifa talebinde) böylesine müessir(etkili) olduğunu sana kim öğretti?6
Bu hadisimiz Allah’ın kitabı Kur’ân-ı Kerim’den sûreler ve âyetler okuyarak başkalarını tedavi edebileceğimizi öğretmektedir.
Muhterem Mü’minler!
Allah evrende, yerküremizde, canlı ve cansız bütün varlıklar üzerinde hakim kanun olarak sebep-netice kanunu yaratmıştır. Her netice mutlaka bir sebebe dayanır. Bu bir ilâhi kaderdir.
Biz bu kanuna göre hayatımızı düzenleriz. Ne var ki biz yer küremizde
cereyan eden bütün olaylardaki sebeb-netice ilişkilerini bilmiyoruz.
Bazen da bilmediğimizi kabul edemediğimiz için gerçekçi olamıyoruz.
Bundan ötürü olsa gerek tıp yoluyla tedaviyi müspet bir yöntem olarak
kabul ediyoruz da dua yolu ile; okuma ve okunma yoluyla tedaviyi sebebi olmayan bir netice talebi olarak değerlendiriyoruz.
Oysaki Müslüman için genel yol olan tıbbî tedavi yolu gibi duâ ve okuma yolu da müspet bir tedavi yoludur. Bütün varlıkları yoktan var eden, hayat
kanunlarını koyan ve duâlarımızı kabul buyuracağını bildiren Mevlâmızdan
doğrudan şifa talep etmemizden daha tabii ve olumlu ne olabilir?
Ne var ki Allah duâlarımızı bizim istediğimiz şekilde ve zamanda kabul
etmeye mecbur değildir. Bundan ötürü hem duâ etmeli ve hem de şifa aracı
olarak yaratılan maddelerle tedavi yönüne gitmeliyiz.
Hutbemizi bir hadisle bitiriyorum:
“Ey Allah’ın Kulları! Tedavi olunuz. Allah yarattığı her hastalık için bir de şifa verici yaratmıştır.”7

6 Tac, 3/218.
7 Tac, 3/199.
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İslâm Cemiyetinin Temel Prensipleri

Düsturlarını Yüce Mevlâmızın koyduğu İslâm Dini, sosyal dayanışma için
gerekli olan kardeşlik, eşitlik, adalet, birlik, sevgi, merhamet ve yardımlaşmayı
ibadetleştiren bir dindir.
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Müminleri, iman ve gaye bağıyla birleştiren dinimiz; ictimaî(sosyal) hayatı ma’nevi temeller üzerinde kurmak ve inananlar arasında kalbî rabıtalar tesis etmek için mü’minleri birbirlerinin kardeşi kılmıştır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:
“Ancak mü’minler kardeştirler. (Uzlaşmazlık halinde) kardeşlerinizin arasını düzeltiniz. Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan da korununuz.
Umulur ki Rabbiniz tarafından merhamet olunursunuz.”1
Kardeşler olarak ilan buyurduğu mü’minlerin insan hakları ve hürriyetleri yönünden eşit olduklarını da beyan eden dinimiz, sosyal yaşamda izlenecek bir diğer değer ölçüsünü Kur’ân’ımızın Hucurat sûresinde şöylece açıklamıştır:
“Ey insanlar! Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanımanız
için sizi soylara ve kabilelere ayırdık. Biliniz ki Allah katında en iyiniz, O’nun
emir ve yasaklarına en çok saygı göstereninizdir. Şüphesiz Allah bilen ve haberdar olandır.”2
Hayat yasamız Kur’ân’ın bu temel düstûru ile dinimiz; maddî güce, siyasî
otoriteye ve soy asaletine dayalı üstünlük anlayışını yıkmış, şeref ve fazilet
ölçüsü olarak Allah’a saygı kaidesini(kuralını) koymuştur.
1 Hucurat, 11.
2 Hucurat,13.

Muhterem Mü’minler!
Dinimiz; “...Adaletli olunuz...”3 şeklindeki adaleti ibadetleştiren emirleriyle de eşitlik ile adaleti bütünleştirmiştir.
Mü’minler arasında kardeşliğe ve adalete dayalı eşitliği tesis eden dinimiz,
onları güçlü kılacak, sosyal gelişmeyi ve mutluluğu sağlayacak birlik ve beraberliğin gerçekleştirilmesini de Kur’ân’ımızda şöylece emir buyurmuştur.
“Allah’a ve O’nun Peygamberine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Bir de sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”4
Sosyal ve ekonomik bunalımlar içerisinde kıvranan milletimiz, Hayat yasamız Kur’ânımızın bu gerekçeli yüce emrini tatbik etmeye ne kadar muhtaçtır.
İslâm Dini, birlik ve beraberliği emrederken onu sağlayacak sevgiyi de
ibadetlerin yücesi kılmıştır.
Bunun içindir ki sevmek ve sevilmeye çalışmak, Müslümanların kutsal
vazifeleridir.
Mü’mini, “Seven ve sevilen insan” olarak tarif buyuran Peygamberimiz,
bir mübarek hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:
“Canım kudreti altında bulunan Allah’a yemin ederim ki siz îman etmedikçe; (Allah’ın buyruklarının doğruluğunu ve üstünlüğünü şüphesiz olarak
kabul etmedikçe) Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş
olmazsınız...”5
Peygamberimiz, diğer bir hadislerinde; aralarında hiçbir kan ve menfaat
bağı olmaksızın birbirini seven mü’minlere, peygamberleri imrendirecek nimetler verileceğini de şöylece müjdelemişlerdir:
- Allah’ın kullarından öyle insanlar vardır ki onlar peygamberler ve şehitlerden olmadıkları halde, Kıyamet Günü’nde Allah katındaki yüksek derecelerinden ötürü Peygamberler ve şehitler bile onlara imrenirler.
Bu müjdeye muhatab olan sahâbiler sordular:
- Ya Resûlellah! Onların kimler olduğunu bize bildirseniz.
3 Maide, 8.
4 Enfal, 46.
5 Tac,5/244.
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- Onlar, aralarında bir kan bağı ve alıp-sattıkları bir mal (rabıtası) olmadığı halde yalnız Allah’ın rızası için birbirlerini seven mü’minlerdir. Allah’a
yemin ederim ki onların yüzleri nurlarından (ötürü pırıl pırıl) dır ve onlar
nur (dan yaratılan tahtlar) üzerindedirler. (İnsanlar Kıyamet Günü’nün dehşet verici korkuları ve elemleri içersinde) korkuya kapılacakları zaman onlar
korkmayacaklardır. İnsanlar üzülürken de onlar kederlenmeyeceklerdir. “Çok
iyi biliniz ki; Allah dostlarına; evet onlara korku yoktur. Onlar mahzun da
olmayacaklardır.”6
f) Allah’a saygı ve insanlara sevgi olarak hülasa edebileceğimiz dinimiz
merhameti de bizleri yüceltecek ve Allah’ın rızasına erdirecek ahlâkî bir görev kılmıştır.
Yüce Mevlâmız mü’minleri “... Birbirlerine karşı merhametli...” insanlar olarak vasıflandırırken şöylece de emir buyurmuştur:
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“... Müminlere (şefkat) kanatlarını ger.”7
Peygamberimiz de “Her can taşıyana merhamette sevap vardır.”8 buyurmuş,
merhameti öğütlemiştir.
O, merhameti yalnız öğütlemekle yetinmemiş, yıllarca kendisini öldürmek isteyenleri affederek, gayr-ı müslim komşularının haklarına saygı duyarak, yapabileceği hiç bir ricayı kırmayarak da bilfiil örnek olmuştur. O daima,
“İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez”9 buyurarak gönüller kazanmaya, kanayan yaralan sarmaya, elemleri gidermeye teşvik etmiştir.
Dinimiz merhameti yaygınlaştırabilmek için bütün mü’minlerin birbirleriyle yardımlaşmalarını da emir buyurmuştur:
“... (İslâm Dini’nin öğütlediği) iyi güzel, doğru olan işlerde ve Allah’ın
emirleri ve yasaklarını uygulamada birbirinizle yardımlaşınız...”10
İslâm Dini bütün bir ömrün mutluluk nizamıdır
Geliniz, Allah’ın emirlerini yaparak, yasaklarından kaçınarak yaşayalım,

6 Tac, 5/83.
7 Fetih, 29; Hicr, 88.
8 Tac, 5/18.
9 M. Mesâbîh, Hn. 4947.
10 Maide, 2.

kardeşlik, eşitlik ve birlik içinde, muhabbet, şefkat ve yardımlaşma gölgesinde
ömür sürelim ki, dünyamız ve âhiretimiz mes’ut olsun.11
Muhterem Mü’minler!
Mükellef olduğumuz yardımlaşma görevlerimizden biri de Ramazan fıtrasıdır. Peygamberimizin emirleriyle nefsimiz ve yeni doğmuş olanları dahil
bulûğa ermemiş çocuklarımız için vermemiz gereken fıtra malî bir ibâdettir.
Allah’ın Resulü Peygamberimiz fıtrayı oruçluyu orucuna bulaşan kötü ve
çirkin sözlerden temizlemek ve fakirleri doyurup sevindirmek için görev kılmış ve şöyle buyurmuştur:
“Nafakasını verdiğiniz kimselerin fıtralarını verin.”12
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11 Bu hutbeyi Ramazan Bayramı hutbesi olarak okuyacak İmam-Hatipler Fıtra ile ilgili küçük punto ile dizilmiş bölümü hutbe içine alabilirler.
12 Tac, 2/24; Selamet Yolları, 2/369.

Zenginlik ve Fakirlik Değer Ölçüsü Değildir

Akılla kavrayamayacağımız hikmeti gereği Yüce Rabbimiz yarattığı insanları yeryüzünde kulluk denemesine tâbi kılmıştır. Bu ilâhî denemenin bir gereği olarak da insanları akıl, zekâ, bedenî güç ve kabiliyetler bakımından farklı yaratmıştır.
Bu gerçek Kur’ân-ı Kerim’de şöyle açıklanmaktadır:
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“Sizleri yeryüzünün halifeleri kılan Allah’tır. O, size verdiği çeşitli ni’metlerde
sizi imtihana çekmek için kiminizi derece derece diğerlerinizin üzerine çıkardı. Şüphe yok ki Rabbin cezası pek çok olandır ve gerçekten O hakkiyle yargılayıcı ve hakkıyla esirgeyicidir.”1
Yaratılıştaki farklılığın tabiî sonucu olarak, başarılar ve kazançlar farklı olacaktır. Sonuç olarak da toplumda varlıkların yanında yoksullar da ortaya çıkacaktır.
Aziz Mü’minler!
İslâm Dini’nin yasakladığı faiz, karaborsa, emeği sömürü gibi haramları uygulamanın ve eğitim yetersizliğinin sabit gelirliler için doğurduğu fakirlik hali bir tarafa, aklî ve bedenî güç yetersizliğinin ve kabiliyetsizliklerin sebeb olduğu fakirlik, güzellik ve çirkinlik gibi, inşam aşan bir kaynaktan; kader programından kaynaklanmaktadır.
Gerçek bu olduğu içindir ki İslâm Hayat Nizamı’nda zenginlik bir şeref
ölçüsü olmadığı gibi fakirlik de bir zillet; aşağılık sebebi değildir. Üstünlük ve
şeref Allah’ın kulluk denemesi gereği verdiği için yaradılıştan sahib olunan değerlerde değil, iradeye dayalı olarak Yaradana yapılan kulluktadır. Bu hakikati
Rabbimiz Hucurat sûresinin 13. âyetinde şöylece bildirmiştir:
1 Enam, 165.

“Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Hem de sizi soylara ve
kabilelere ayırdık ki birbirinizi tanıyasınız. (Biliniz ki) Allah katında en iyiniz,
Allah’ın emirleri ve yasaklarına bağlılığı en ziyade olanınızdır. Şüphe yok ki,
Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.”
Mü’minler!
Kur’ân-ı Kerim’de, zenginleri üstün tutmak, otoritelerini tasdik ederek
hâkimiyetlerini tasvip etmek düşüncesi ve tatbikati, şiddetle yasaklanmıştır.
Soy, mevki ve maddî varlık gibi kıstasları değer ölçüsü olarak kullanmak
insan topluluklarının müşterek cahiliyeti olduğu ve de olacağı için Peygamberimiz bu konuda öğütlerini yoğunlaştırıyor ve şöyle buyuruyordu:
“Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır.”,
“Allah katında insanların en kıymetlileri, O’na en çok saygı gösterenlerdir.”
“Mü’min mü’minin kardeşidir. Birinizin, diğerine Allah’a saygı ölçüsünden başka hiç bir üstünlüğü yoktur.”2
Peygamberimiz mücerret öğütlerle de iktifa buyurmuyor, bilfiil mukayeseler yaparak mü’minleri irşad ediyordu.
Allah’ın Resulü (s.a.) (bir sahabe ile birlikte) oturuyorken yan(lar)ından
bir adam geçti.
Hz. Peygamber kendisiyle beraber oturan sahabiye sordu:
- Bu geçen kişi hakkında ne dersin?
- Ya Resûlellah! Bu zat insanlar arasında sosyal mevkii olan bir kişidir.
Allah’ın zâtına yemin ederek diyebilirim ki o, bir kadını eş olarak almak istese
evlenebilir, aracılık yapsa (görüşü benimsenip) kabul görür.
Hz. Peygamber (bir süre) konuşmadı. Derken az sonra yanlarından bir kişi daha geçince Allah’ın Resulü (aynı şekilde) sordu:
- Ya bu kişi hakkında görüşün nedir?
- Ya Resûlellah! Bu adam Müslümanların fakirlerinden (ve cemiyetimizdeki sıra adamlardan) biridir. Bir kadının nikâhına talip olsa (sanmam ki) kabul görsün. Aracı olup söz söylese (ümit etmem ki) görüşü benimsensin, sözü dinlensin.
(Bu cevaplardan) sonra Allah’ın Resulü (s.a.) şöyle buyurdu:
2 İ. Kesir, Hucurat 13.
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- İkinci olarak geçen kişi (imanı, güzel amelleri, ahlâkı ve duâları sayesinde) ilk olarak geçen kişi gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır.3
Mü’minler!
Hiç şüphe yoktur ki, sunduğumuz dini ölçüler, zenginin zengin olduğu
için değersizliğini, fakirin de fakir olduğu için kıymetliliğini ifade etmez. Dininizde kıymet ve fazilet ölçüsü, Hakk’a ibâdet ve Hak’kın emriyle halka hizmettir. Bu itibarla insan zengin ve şerefli, fakir ve değersiz olabileceği gibi, zengin
ve şerli, fakir ve hayırlı da olabilir.
İslâm Dini’nin meşru kıldığı yollarla kazanılmış zenginlik, cemiyet kalkınmasına dönük yatırımlara tesis edildiği sürece, zekât ve akrabadan aciz olana nafaka verildiği, hayır müesseseleri desteklendiği müddetçe bir fazilet merdivenidir. Bu merdivenden tevazu ile çıkabilen mü’min, elbetteki, faziletlidir.
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Faiz ve karaborsacılık yolu ile, içki, kumar, fuhuş işletmeciliği ve emeği sömürü ile kazanılmış servet, azgınlaştıran, şımartan, içkili, kumarlı, zinalı, alçak bir yaşantıya düşüren zenginlik ise pek tabiî ki, bir şerdir. Şer sahibi ise şerli olur.
Kur’ân-ı Kerîm’de, zenginlikleri sebebiyle şımaran, mallarını meşrûiyyeti
içerisinde kullanmadıkları için zulme dalan, cinsel arzularını tatmin etmek
için azgınlaşan nice toplulukların helak edildiği bildirilmektedir.
Zenginlik’ şerre dönüşebileceği içindir ki Peygamberimiz mü’minleri daima şöyle uyarmıştır:
“Sevinin, sizi sevindirecek mallara kavuşmayı arzulayın. Ancak Allah’a
yemin ederim ki ben sizin için fakirli(ğin doğuracağı tehlikeler) den korkmuyorum. Fakat sizden önceki topluluklara bolca verildiği gibi size de dünya nimetlerinin bolca verilmesinden pek çok korkuyorum. (Korkuyorum, çünkü
bu maddî zenginlikler sebebiyle) sizden öncekiler gibi birbirinizle yarışmaya
kalkar (birbirinize haset eder, birbirinize sırt çevirir, düşmanlık eder ve birbirinizin kanını dökmeye yeltenirsiniz de neticede bu şımartıcı mal varlığı) sizden
öncekiler gibi sizi de felâkete götürür; (Dünya ve âhiretinizi mahveder.)”4
Muhterem Mü’minler!
Zenginlik, mutlak şer veya hayır olmadığı gibi, fakirlik de böyledir.
3 İ. Mace, Hn. 4120.
4 İ. Mace, Hn. 3997.

Dinî, ahlâkî, ailevî ve içtimaî tehlikelerine göğüs gerildiği, çilelerine sabredilerek meşru gelirlerle yetinildiği ve yalnız Allah’a arz-ı ihtiyaç edilebildiği
sürece fakirlik, Allah katında fakiri yüceltici bir araçtır.
Sıkıntılarına sabredilmeyen, nefrete ve mülkiyet düşmanlığına sevkeden,
yenilmesi için çalışılmayan, aşağılık kompleksine ittiği için hırçınlaştıran ve
Allah’a isyan ettiren fakirlik, elbetteki, şerdir. Bu şerrin sahiplerinde pek tabiidir ki, fazilet aranamaz.
Yüceliği mallarda görenler, zenginlere yalnız zengin oldukları için değer
verip de fakirleri de yalnız fakir oldukları için önemsemeyenler farklılığın kulluk denemesinden kaynaklandığım öğrenemeyen zavallılardır.
Üstünlük Allah’a kulluktadır. Peygamberimiz ne güzel buyurmuşlardır:
“... (Biliniz ki;) Allah dünya (nimetlerini) sevdiği kullara da, sevmediği kullara da verir. Fakat dini (bilgiyi ve dine bağlı yaşayışı) ancak sevdiği kula verir. Allah dindarlığı verdiği kulunu sever...”5
Yüce Rabbimden bizleri insanları zenginlik ve fakirlik ölçüleriyle değil
de iman, ibâdet, ahlâk ve topluma hizmet ölçüleriyle değerlendirecek şuura
erdirmesini dilerim. Hutbemizi bir hadisle bitiriyorum:
“İnsanoğlu iki şeyi hoş göremez. Ölümü hoş görmez, oysa ölüm mü’min için
(Cennet’ten uzaklaştırıp Cehennem’e yaklaştıracak) fitnelerden daha hayırlıdır.
Az malı da sevmez. Ne var ki az malın (Allah’ın huzurunda verilecek) hesabı daha kolaydır.”6

5 İ. Mace, Hn. 3842.
6 M. Mesabîh, Hn. 5251.
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Merhamet

İslâm Dini, Peygamberimizin ifadesiyle güzel ahlaktır. Ana cevheri yaratılışımızdan var olan, Allah’a ve Ahiret hayatına imanla gelişen güzel ahlâkın
özü ise öz nefislerimize ve can taşıyanlara merhamettir.
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Merhamet, iyiye, güzele, doğruya öz ifadeyle hayra yönelten ve besleyici
kaynağı iman olan manevî bir duygudur.
Gerçek mü’min nefsine ve münasebetler içinde bulunduğu bütün insanlara hatta çevresindeki hayvanlara karşı merhametle dolu olan/olması gereken
insandır. Çünkü Rabbimiz, mü’minleri birbirlerine karşı merhametli insanlar
olarak vasfetmekte ve şu emri vermektedir:
“Mü’minlere merhamet kanadını indir.”1
Yüce Peygamberimiz de acımayı öğütlemekte ve şöyle buyurmaktadır:
“Merhamet ediniz ki merhamet olunasınız. Affediniz ki affolunasınız.
Yeryüzündeki canlılara merhamet et ki gökyüzündeki (melekler) de sana acısın.”2
Saygıdeğer Mü’minler!
Nefsine ve can taşıyanlara merhametsiz olan insan zalimdir.
Ferdî ve ailevî hayatımızda, sanat, ticaret, memuriyet ve siyaset hayatımızda duyulan mutsuzlukların sebebi iyice biliniz ki İslâmî manasıyla acımayan, acıyamayan insanımızdır.
Müslümanlığın ruhundan uzaklaşmış cemiyetlerimizin her sahasına bakı1 Fetih, 29; Şuarâ, 215.
2 C. Sağîr, 1/38.

nız. İslâm’ın reddettiği merhametsiz insan tipini, kendi merhametsizliğimizin
karanlık ve elem verici tablolarını göreceksiniz.
Bu tablolara ibret alıcı bir gözle bakarak, şu sualleri kendimize tevcih edelim.
a) İnancının giderek zaafa uğramasından tedirgin olmayan, ibâdetsizliği
meslek haline getiren, ömür günlerini şuursuzca israf eden, âhiret muhasebesi yapmayan, böylece kendisini Cehennem azabına hazırlayan insan öz nefsine zalim bir merhametsiz değil midir?
b) Ailevî masrafları normal ölçüleri aşarken dar gelirli işçilerini düşünmeyen iş verenler, çalıştığı müesseseye verim sağlamak istemeyen bozguncu işçiler, vicdanı prangalı merhametsizler değil midir?
c) Kendilerini, aylarca karnında, yıllarca kucağında, bir ömür boyunca da
kalbinde taşıyan annelerine, büyük güçlüklere göğüs germiş babalarına karşı
alâkasız kalan, onları ihtiyarlığın, güçsüzlüğün ve yalnızlığın kaderine terkeden çocuklar merhametsizler değil midir?
d) İslâm Dini’ne bağlı dosdoğru bir Müslüman ve ibadetli bir kul olarak
çocuklarına örnek olmayan, onları bilgisizliğin, ibâdetsizliğin, çıkarcılığın ve
de yalan, içki, kumar, zina ve faiz gibi haramlara batmışlığın vârisi kılan babalar, merhamet yoksunları değil midir? Onlara duâ, tutum, sabır ve ahlâk örneği olmayan analar, yavrularının dünya ve âhiret hayatlarını önemsemez acımasızlar değil midir?
e) Cemiyet problemlerimizle yürekten ilgilenmeyen siyasimiz, çıkarcı idarecimiz, rüşvetçi memurumuz, vurguncu tüccarımız, çevresini müjdeleyici ve
sevindirici bir telkin edasıyla irşâd etmeyen din görevlimiz, amaçsız öğretmenimiz, birer merhametsiz değil midir?
Biz, merhameti merhametsizce hançerleyen insanların cemiyetine bir
mü’min hassasiyeti ile bakalım.
Cemiyetlerimizde bakıma muhtaç onbinlerce kimsesiz ihtiyar var. Yardıma muhtaç onbinlerce dul var. Şefkat dolu bir sineye hasret onbinlerce yetim
var. Hastasına ilâç alamayan, ameliyatını yaptıramayan onbinlerce insan var.
Eğitim verilmediği ve doğru yol gösterilmediği için çeşitli manevî hastalıklara
müptelâ olan, hastane ve hapishanelerde alâka bekleyen onbinlerce genç var.
İstidatlı çocuklarını okutamayan onbinlerce aile var.
Misalleri çoğaltabiliriz.
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Bütün bu olumsuz “var”ların kümeleştiği cemiyetlerimizde yardım etmek
için mahallemizdeki, köyümüzdeki fakirleri, dulları, yetimleri, yardıma muhtaç öğrencileri tespit edecek faaliyetlerimiz var mı? Faizsiz yardım edebilecek
sosyal teşekküllerimiz var mı?
Üniversite şehirlerindeki talebelerimizi, imanlı ve faziletli olarak yetiştirebilmemiz için mutlaka şart olan ve içerisinde İslâm Dini’nin inanç, fikir ve
duygu olarak teneffüs edileceği yeterli yurtlarımız, ilmî ve bedenî çalışmaların
yapılabileceği tesislerimiz var mı?
İçtimaî ızdıraplar karşısında hislenecek gönlümüz, ağlayacak gözümüz,
tedavi edebilecek cömertliğimiz var mı?
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Fakat; insanî ve İslâmî olan bu müesseselerin yokluğu içerisindeki şefkatsiz cemiyetimizde, âdi ve bayağı zevkler uğruna her gece nice paraların liranın
akıtıldığı kurumlar var; gece kulüpleri, kumarhaneler, meyhaneler, gazinolar,
fuhuş yuvaları, eğlence yerleri var. Lüks için, benlik duygularının tatmini için
tüketilen milyarlar var.
Böylesine bir cemiyetin fertlerine Allah merhamet eder mi? Lûtfunu ve
yardımını gönderir mi? Elbetteki göndermez. Peygamberimiz bu gerçeği bakınız nasıl açıklıyor: “İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.”3
Mü’minler!
İçtimaî ızdıraplarımız ve problemlerimizin kaynağı maddeci ve merhametsiz insan tipidir.
İslâm inşam olamadığımız, nesillerimizi Allah’ın huzurunda muhakeme
olunacağına iman eden, acımayı ibadet bilen İslâm insanları olarak yetiştiremediğimiz sürece huzur bulamayacak, mutlu olamayacağız. Çünkü cemiyetimiz maddeci ve merhametsiz insan tipinden elemli ve de şikâyetçidir.
Nefsine ve çevresine karşı şefkatle çağlayan bir kalb... Hislenen bir gönül... Yaşlı bir göz... Her ızdırabı dindirmek, her derde deva olmak isteyen bir
aşk... İşte Müslüman budur.
Allah’ın rahmetine erecek, Cennet’e girecek Müslüman da budur.
Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Sizin en hayırlınız fenalığından emin olunan ve hayır beklenenizdir. Sizin en şerliniz ise fenalığından emin olunmayan ve hayır beklenmeyeninizdir.”
3 M. Mesâbîh, Hn. 4947.

“Sevindirmeyi arzu ederek ümmetimden bir ferdin bir ihtiyacını gideren
kişi beni sevindirmiş olur. Beni sevindiren kişi ise Allah’ı sevindirmiş olur.
Allah’ı sevindiren kişiyi ise Allah Cennet’e koyar.”]4
Yüce Rabbimden cümlemizi kendi rızası için birbirlerini seven ve birbirlerine merhamet eden kullarından kılmasını diler, hutbemi merhametin Allah
katındaki değerini vurgulayan bir hadîsle bitiririm.
Ebû Mûsel-Eşârî (r.a.) anlatıyor:
Hz. Peygamber bizlere şöyle öğüt verdi:
- Birbirinize merhamet etmedikçe gerçekten iman etmiş olamazsınız. (İman
etmedikçe de Cennet’e giremezsiniz.)
Allah’ın Resûlü’nün bu öğütlerine muhatap olan sahabiler de:
- (Çok şükür) her birimiz diğerimize merhametlidir, dediler.
Hz. Peygamber ise şu açıklamayı yaptı:
- Hayır sözünü ettiğim birinizin arkadaşına merhamet etmesi değildir. Genel
olarak bütün insanlara merhametli olmaktır.5

4 M. Mesabih, Hn. 4993, 4996.
5 M. Zevâid, K. Edep B. Rahmetin-Nasi 8/186.
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İslâm’da Çocuk Terbiyesi

Küçük bir topluluk olan ailelerin geleceği ve büyük bir topluluk olan milletlerin ümidi çocuklarıdır.
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Onların bilgili, inançlı, ibâdetli, ahlâklı, iyiye, güzele, ve doğruya atılımlı
insanlar olarak yetiştirilmeleri hem kendileri, hem aileleri ve milletleri hem de
insanlık için gelişmenin ve mutluluğun ana sebebidir.
Bunun içindir ki dinimiz çocukların muhafazası, eğitim ve öğretimini,
ana-babanın ve toplumun temel görevi kılmıştır.
Bu hutbemizde İslâm Dini’nin ana-babaya yüklediği görevleri özetlemeye çalışacağız.
Ana-baba çocuk üzerinde etkili olan ilk eğitici ve öğreticidir. Bu sebeple dinî ve ahlâkî inançlar ilk olarak ailede oluşmaya başlayacağı ve giderek çocuğun şahsiyetini oluşturacağı için İslâm Dini öncelikle ana-babaya görevler
yüklemiştir.
Bu görevlerin özetini teşkil eden bir hadislerinde Peygamberimiz şöyle
buyurmuşlardır:
“Çocuklarınıza ikram edici olunuz. Terbiyelerini de pek güzel veriniz.”1
Çocuklarımıza karşı dinimizin yüklediği ve yapmamız gereken vazifelerimizi şöylece hulâsa edebiliriz.
a) Ana karnında yaratılmalarından sonra sıhhatli bir şekilde doğmaları
için gereken ihtimamı göstermek,
b) İyiye, güzele ve doğruya çağrışım yaptıran ve İslâmî öğretilerle çelişmeyen güzel bir isim vermek,
1 C. Sağîr, 1/55.

c) Maddî durumumuz uygunsa onları bize verdiği için Rabbimiz adına
Akika kurbanı kesmek,
d) Onları helâl yollardan kazandığımız kazançlarla beslemek,
e) Sünnet ettirmek,
f) Dünya ve âhiret hayatlarım mutlu edebilmeleri için onlara İslâm
Dini’nin iman esaslarını, Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarını öğretmek, öğrettirmek,
g) Geçimlerini sağlayabilecekleri bir meslek sahibi kılmak; bir ilim dalında ihtisas yaptırmak,
ı) Âkil-baliğ olduktan sonra onları evlendirmek veya evlenmelerine yardımcı olmak.
Ana-baba olarak bu görevlerimiz içinde dinimizin inanç esaslarını, Allah’ın
ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarını öğretmenin veya öğrettirmenin özel bir
önemi vardır.
Zira bu görevimizi yapmak onlara dünya ve âhiret saadetinin yollarını göstermektir; onları felâketlerin en büyüğü olan Âhiret Azabından korumaktır.
Yüce Rabbimiz Tahrim Sûresinin 6. âyetinde şöyle buyurur:
“Ey iman edenler! Kendinizi, hanımlarınızı- çocuklarınızı, yakıtı insanlar ve
taşlar olan ateşten koruyunuz. O ateşin başında Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı çıkmayan ve kendilerine buyrulanı yapan çok katı ve sert melekler bulacaktır.”
Bu Âyet-i Kerîme’nin indirilişinden sonra Ömer (r.a.) Hz. Peygamber’e
(s.a.) şöyle sordu:
- “Ya Resûlellah! Biz kendi nefislerimizi (Allah’ın ve Resûlünün emirlerine itaat ederek, yasaklarından kaçınarak) koruyabiliriz. Fakat eşlerimizi ve
çocuklarımızı ateş azabından nasıl koruyabiliriz?”
Allah’ın Resulü (s.a.) şu cevabı verdi:
- “Allah’ın (size) emrettiklerini siz de onlara emredersiniz, Allah’ın size yasakladıklarını siz de onlara yasaklarsınız. Bu tutumunuz onları koruma olur.”2
Saygıdeğer Mü’minler!
Çocuklarımıza Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarım öğret2 Kurtubi, Tahrim 6, 18/192.

211

mek, böylece onlara İslâm Dini’nin koyduğu hayat düsturlarına göre hayata hazırlamak temel görevimizdir ve de terbiye yolumuzdur. Ancak bu görevimizi bizzat örnek olarak yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Rabbimiz “Ey
İman Edenler! Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz?”3 buyurarak amelsiz
ahlâkçıları yermekte, yeterince faydalı olamayacaklarını açıklamaktadır.
Evet, erkek-kız ayırımı yapmaksızın çocuklarımızı öğreterek, öğrettirerek
ve bizzat da örnek olarak eğiteceğiz.
İslâm inançlarına bağlanarak, namazımızı kılarak, orucumuzu tutarak,
zekâtımızı vererek, adalete yönelerek, fert ve toplum haklarına saygı göstererek terbiye edeceğiz. Yalan, aldatma, faiz, karaborsa, içki, kumar ve zina gibi haramlardan sakınarak ve sakındırarak yetiştireceğiz. Onlara cehaletten kaçınmanın, haram tanımaz çevrelerden sakınmanın, tutumlu ve sabırlı olmanın
örneklerini vereceğiz. Onları topluma faydalı bir insan kılabilmek için gücümüz ölçüsünde fedakârlığa katlanacağız.
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Kız çocuklarımızı doğalarıyla barışık olacak ve ve çevrelerine katkı verecek şekilde donanımlı -kültürlü bir eş ve ana olarak ev merkezli bir toplum
hayatına hazırlarken Özellikle erkek çocuklarımızı değişik ilim dallarında tahsil yaptırmaya, İslâmî haramların hizmeti ve üretimi ile ilgili olmayan alanlarda sanatkâr olarak yetiştirmeye çalışacağız.
Bizzat örnek olarak çocuklarımıza ilâhî buyrukları öğretirken özellikle
önem vereceğimiz bir husus da onları ibâdetlere alıştırmaktır. Küçükken zikir
yaptırmak, ergenlikten önce oruç tutturmak, gücümüz yeterse Hacca götürmek, hele hele yedi yaşından sonra özenle namaza alıştırmak, kız çocuklarımızı da İslâmî ölçülere göre giyinmeye özendirmek temel uğraşımız olmalıdır.
Evet, özellikle namaza alıştırmak Tâhâ sûresinin 132. âyetiyle Rabbimizin emridir:
“Ailene ve çocuklarına namazı emret...”
Bu âyetin inişinden sonra Peygamberimiz altı ay kadar sabah namazlarında
evli kızı Hz. Fâtıma’nın evine uğramış ve “namaz, namaz.” diye seslenmiştir.4
Muhterem Mü’minler!
Açıklamaya çalıştığımız şekilde çocuklarımızı terbiye etmeye çalışırken
3 Saff, 2.
4 İ. Kesir, Taha 132.

usûl olarak da yumuşaklığı ve şefkati esas almalıyız; mecbur kalmadıkça da
şiddete başvurmamalı ve zor kullanmamalıyız. Peygamberimiz şöyle buyurur:
[“Yumuşaklık bulunduğu şeye güzellik kazandırır. Uzak olduğu şeyi de
çirkin kılar.” O halde: “Kimin çocuğu varsa, onunla çocuklaşsın; çocuk gibi
olsun.”]5
Peygamberimiz, çocuklarımıza duâ etmemizi de emretmişler ve şöyle buyurmuşlardır.
“Ana-babanın çocuğuna duası, Peygamberin ümmetine yaptığı duâ gibidir.”6
Saygıdeğer Mü’minler!
Milli Eğitim kurumlarımız vazifelerini yapmak şöyle dursun, çocuklarımızı maddeci nazariyelerinin/teorilerin hâkim olduğu bir eğitim çizgisinde
yetiştirmektedir. Uygulamaya önem vermeyen din ve ahlâk dersleri ise yetersizdir. Almanya’da bir lise mezunu gencin 1652 saat mecburi din dersi gördüğünü söylemek Millî Eğitimimizin içinde bulunduğu durumu yansıtmak için
yeter bir ölçüdür.7
Yazılı ve görsel medyamızın büyük çoğunluğunun olumsuz etkileri de
açıktır. Bu sebeple iş başa düşmektedir.
Çocuklarımıza karşı vazifelerimizi yapmamak yalnız onların değil, kendilerimiz için de dünya ve âhiret mutsuzluğuna yol açmaktır.
Çocukları ciddi birer Müslüman olmayan hangi ana-baba yeterince mutlu olmuştur.
Kaldı ki Âhiret hayatımız çok daha önemlidir.
Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Allah’ın öyle kulları vardır ki Kıyamet Günü’nde Allah onlara (rızasına
eren kullara hitap buyurduğu gibi) hitap etmez, onları (günahlarından) arındırmaz ve onlara (sevgi nazarıyla) bakmaz.
(Dinleyici sahabiler tarafından) soruldu:
- Onlar kimlerdir Ya Resûlellah!

5 Tac, 5/58; C. Sağir, 2/179.
6 C. Sağir, 2/15.
7 Bak. Almanya’da Avusturya’da ve Türkiye’de Din Eğitimi, Hakkı Maviş, İst. 1967.
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- Onlar, ana-babasından yüz çevirerek onları bırakıp giden evlâd ile çocuklarını terk eden babalar ve bir de kendisine yardımda bulunan insanların
iyiliklerini unutup onlardan uzaklaşan nankör insanlardır.8
Hutbemizi her Müslüman’ın çocuğuna vermesi için Kur’ân-ı Kerim’de
Lokman Aleyhisselâm’ın dilinden verilen öğütleri sunarak bitiriyorum:
“Yavrucuğum! Yapılan iyi veya kötü iş, bir hardal danesi ağırlığında olup bir
kaya içinde olsa, ya da göklerin veya yerin derinliklerinde bulunsa Allah onu getirir.
(Meydana çıkarır ve sahibini muhakeme eder.) Şüphesiz Allah en gizli şeyleri bilen ve hakkıyla haberdar olandır.
Yavrucuğum Namazı gereği gibi kıl. İyiliği emret ve fenalıktan alıkoy. Bu yolda
uğrayacağın eziyete katlan. Bunlar yapılması gereken önemli işlerdendir.
(Kibirle) insanlara yüzünü çevirme ve yeryüzünde çalımla yürüme. Yürüyüşünde mütevazi ol. Allah, büyüklük taslayan kişiyi sevmez.”9
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8 M. I. Kesir, Al-i İmran, 77, 1/294.
9 Lokman sûresi, 16-18.

Ferdî Hayatta Sabır

Rabbimizin Kur’ân-ı Kerimde çokca emir buyurduğu, Peygamberimizin
de pek çok öğütlediği sabır vasıflanılması ibâdet olan yüce bir erdemdir.
Sabır; nefsi İslâm Dini’nin, olgun aklın ve ilmin gerekli kıldıklarını yapmaya yöneltmektir. İslâm Dini’nin, olgun aklın ve bilimin yasakladıklarının
nefis tarafından yapılmasını engellemek ve onu kontrol altında tutmaktır.1
Tarif olunan şekliyle sabır gerçekten ferdî gelişmenin, ailevî mutluluğun
ve sosyal refahın kaynağıdır. Âhiret saadetinin de pek mübarek bir vesilesidir.
Mü’minler!
Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde görevlerimiz yönünden sabrı şöylece tasnif buyurmaktadır:
“Sabır üçtür: Allah’a itaatte sabır, haramlardan kaçınmada sabır, başa gelen
musibetlere sabır...”2
ğız.

Hutbemizde sabrı bu hadisteki sınıflandırmaya göre açıklamaya çalışaca-

a) Allah’a itaatte sabır
Gerçekten mü’min İslâm Dini’nin saadet bahşedici emirlerini bir ömür
boyunca gönül neşesiyle tatbik edebilmek için sabır göstermeye muhtaçtır.
Her gün beş vakit namaz kılmak, her yıl oruç tutmak ve zekât vermek,
her an ihlâslı- samimî olmak, sürekli olarak fert ve cemiyet haklarına saygı
1 EI-Müfredat, R Garibil-Kur’ân, Ragıp El-İsfehani (Sabara) maddesi.
2 C. Sağîr, 2/49.
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göstermek, daima Hakk’a çağırıp Batıl’lardan sakındırmak, aksatmaksızın akraba fertleriyle müsbet ilişkileri devam ettirmek... bütün bu ve benzeri İslâmî
vazifelerin gereken şekilde yapılabilmesi pek tabiîdir ki, sabırla mümkündür.
İbâdet hayatı sabır hayatı değil de nedir? Şanlı Peygamberimiz “Allah’ın
en çok sevdiği amel az da olsa devamlı olanıdır.”3 buyurmakla bizleri ibadette sabra teşvik buyurmaktadır. Kur’ânımızın bu mevzûdaki şu düstûru da uymamız gereken ilahî bir buyruktur:
“Allah, göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunan varlıkların Rabbidir. O halde sen O’na kulluk yap ve kulluğunda sabret...”4
b) Haramlardan kaçınmada sabır
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Mü’min, İslâmî yasaklar manzumesinden kaçınmada, nefsin arzu ve ihtiraslarına, cemiyetin menfî akımları ve geleneklerine karşı çıkmada sabra şiddetle muhtaçtır. Bir ömür boyunca yalan, iftira, içki, kumar, zina, faiz, karaborsa, gösteriş ve kibir gibi haramlardan
Ve de menfaat ihtiraslarından ruh iffetini koruyabilmek elbetteki bitmez
tükenmez bir sabır işidir. Bunun içindir ki, Kur’ân’ımızda “... (Rabbinizden)
sabırla ve duâ ile yardan isteyiniz...” buyurulmakta ve yapmamız gereken şu
duâ örneği sunulmaktadır:
“...Ey Rabbimiz üzerimize (yağmur gibi) sabır yağdır...”5
c) Başa gelen musibetlere sabır
İlâhî hikmet gereği imtihan dünyasında yaşayan insan, dertsiz ve problemsiz kalmayacaktır. İflâs, fakirlik, hastalık, aile fertlerinin ölümü, düşman
korkusu, evlâd çilesi gibi gelebilecek felâketler karşısında da insan sabretmeye şiddetle muhtaçtır.
Bunun içindir ki, maddî ve manevî varlığımız üzerinde yıkıcı tesirler icra edebilecek musibetlere karşı Rabbimizin emriyle Rabbimîzden yardım dilemekle emrolunmuşuzdur.
Bakara Sûresi Âyet 173:
3 Et-Tac, 1/49; C. Sağir 1/11.
4 Meryem, 65.
5 Bakara, 45, 250

“Ey iman edenler! Sabırla ve duâ ile (Allah’tan) yardım dileyiniz. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.”
Saygıdeğer Mü’minler!
Mübarek hayatı, sabrın eşsiz örnekleriyle yüklü olan sevgili Peygamberimiz, Rabbimizin imtihanı icabı uğranılacak musibetler karşısında mü’minin
bedenî ve ruhî yapısını koruyacak müessir (etkili) silâhı şöyle tanıtmaktadır:
“Mü’minin silâhı ne güzeldir: Sabır ve Duâ.”6
Sabır ve duâ ile mü’min başa gelebilecek felâketler karşısında yalnız ruhuna direnç kazandırmakla kalmaz, elemleri lezzetlere, şerleri hayırlara dönüştürür. Böylece felâket olarak algılananlar ebedî saadet sebebi olur.
İnsan için sevdiklerinin ölümünden daha acı ne olabilir? Böyle bir felâket,
Peygamberimizin açıklamasına göre bakınız sabırla nasıl ebedi mutluluğa dönüşüyor.
“Yüce Allah şöyle va’deder:
Dünyada sevdiklerinden birini ölümle aldığım zaman kulum sabreder
ve sabrının mükâfatını (benden) beklerse katımdaki mükâfatı ancak Cennet
olur.”7
Mü’minin sabırla ereceği manevî yüceliği Peygamberimiz de şöyle açıklıyor:
“Mü’minin durumu cidden hayret vericidir. Zira onun bütün işleri kendisi için hayırlıdır. Bu özellik yalnız mü’mine mahsustur. Çünkü o, mutlu olacağı bir nimete sahip olur da Allah’a şükrederse bu durum onun için hayırlı
olur. Başına bir musibet gelir, sabrederse (aleyhine görülen bu duruma sabrettiği için) onun hakkında yine hayırlı olur.”8
Ferdî ve ictimaî hayatta muhtaç olduğumuz sabır, hiç şüphesiz zayıflamayacak bir güç değildir. Ancak, sabretmeye çalışanlar yalnız bırakılmayacak,
daima Rabbimizin yardımını göreceklerdir.
Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah sabırlıları sever. Allah sabredenlerle beraberdir”
buyrulur. Elbetteki, Allah, sevdiği ve beraber olduğu kullarına yardım edecek,
tahammül güçlerini artıracak ve işlerini kolaylaştıracaktır.

6 C. Sağîr, 2/188.
7 R. Salihin B. Sabri, Hn. 8.
8 R. Salihin B. Sabri, Hn. 3
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Kul, Allah’a dayanır “Mevlâ görelim neyler” der de, Rabbinin güzel eylediğini görmez mi?
İşte bunun içindir ki, Aziz Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Sabretmeye çalışan kişiye Allah sabır verir. Hiçbir kişiye sabırdan daha
hayırlı ve daha büyük bir (nimet) verilmemiştir.”9
Hülâsa, Peygamberimizin ifadesiyle: “Sabır imanın yarısıdır.”10
Hutbemizi sabredici kulları âhiret saadeti ile müjdeleyen âyet manâlarıyla
bitiriyorum:
“... Rablerinin rızasını dileyerek (her zorluğa) sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikâr (Allah yolunda)
harcayanlar ve kötülüğü iyilikle savanlar (yok mu?)
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Onlar için dünya hayatının iyi bir sonucu olan Adn Cennetleri vardır.
Onlar atalarından, zevcelerinden, zürriyetlerinden iyi kişilerle beraber olmak
üzere Cennetlere girecekler ve melekler de her bir kapıdan yanlarına sokulacaklar (ve şöyle diyeceklerdir:)
Sabrettiğiniz şeylere mukabil sizlere selâm olsun, Dünya hayatının en güzel sonucudur bu.”11

9 R. Salihin B. Sabri, Hn. 2
10 C. Sağîr, 2/49
11 Ra’d, 22-24

İçtimaî (Sosyal) Hayatta Sabır

Maddî ve ma’nevî bakımdan ferdi gelişmenin kaynağı olan sabır, sosyal
kalkınmanın da ana unsurudur. Zira cemiyet (toplum) kalkınması maddî ve
manevî alanlarda gerçekleştirilecek sabırlı atılımlar ve çalışmalarla sağlanabilir.
Bunun içindir ki Yüce Mevlâmız Enfal Sûresinin kırk altıncı âyetinde şöyle emir buyurmuştur:
“Allah’a ve O’nun Peygamberi Muhammed’e itaat edin. Aranızda çekişmeyin
(Çekişmeyin ki) sonra zayıflarsınız, gücünüz de gider.
Sabırlı olun. Allah sabredenlerle beraberdir.”
a) Maddî kalkınma
Maddî kalkınmada sabrın önemi kelimelerle ifade edilemeyecek kadar
büyüktür. Hepimiz biliriz ki, maddî gelişme, fikir işçileri, teknik adamlar,
san’atkârlar ve moral gücünü sağlayacak İslâm bilginleri aracılığı ile ve cemiyetin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarının değerlendirilmesi ile
mümkündür. Bütün bu seçkin kadroların yetiştirilmesi, kalkınmaya muhtaç
bölgelerde imkânsızlıklar içerisinde hizmet verilebilmesi, sık sık tekrarlanan vecizelerle değil, inançla ve aklın rehberliğinde gösterilecek sabırla mümkündür.
Elbetteki idarecileri, teknik kadroları, ilim adamları sosyologları… çalışmalarda ve ilmî arştırmalarda sabır gösteremeyen toplum gelişemez.
Cemiyet hayatındaki maddî gelişmede sabrın oynayabileceği büyük rol
dolayısıyladır ki, mukaddes kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de yüce Rabbimiz şöyle emir buyurmaktadır:
“Ey iman edenler! Sabredin, (Kendi aranızda ve düşmanlarınızla) sabır ya-
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rışı yapın. (İman ,küfür ve ülkeniz sınırlarını) gözetleyin. Allah’ın emirleri ve
yasaklarına aykırılıktan korunun. (Böyle yaparsanız) başarıya erebilirsiniz.”1
b) Manevî kalkınma
Gerçek manevî kalkınma İslâm Dini’nin insan doğasıyla örtüşen diriltici
iman ve yaşam kurallarının topluma hakim kılınması, Yaradanımızı egemenliğini tanımayan materyalist sistemler, kâfirler, münafıklar ve ahlâksızlıklarla
mücadele edilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir.
İslâmî kuralların topluma hakim kılınabilmesi gerçek mü’minlerin ömrünce İslâm’ı yaşaması, yaşadıkça da sabırla İslâmî yaşayışa çağırması ve lüzumlu kültürel müesseselerin kurulması ile mümkündür.
Devrimizde mü’minlerin bu vazifelerini gerçek anlamıyla yapabilmeleri
için kültür cihadına çıkmaları ve bu cihadı sabırla sürdürmeleri lâzımdır.
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Cihadın gereği olarak da cemiyetin farklı kesimlerine hitabeden gazete ve
mecmualar çıkarmaları, filim şirketleri özel okullar ve üniversiteler kurmaları,
talebe yurtlan inşa etmeleri, yayınevleri açmaları, broşürler dağıtmaları, va’zlar
ve konferanslar verdirmeleri zaruridir.
Ayrıca değişik hayır müesseselerinde vazifeler alarak toplum huzuruna çıkmaları, çocuklarını çok iyi yetiştirmeleri, münevverlerini(aydınlarını)
çoğaltmaları, toplum iktidarını elde edebilmek için lüzumlu demokratik müesseseleri kurarak gerekli teşebbüsleri yapmaları- lâzımdır. Daha da önemlisi
bulundukları köyde-şehirde, büroda-mektepte, fabrika ve atölyede ciddî birer
Müslüman olarak örnek olmaları lâzımdır.
Bütün bunlar, sönen heyecanlarla değil sabrın aşk haline getirilmesi ile
yapılabilir.
Bunun içindir ki Rabbimiz “sabrediniz” buyurmakta ve kendisine şöylece
yakarmamızı öğretmektedir:
“... (Ey) Rabbimiz! Üzerimize sağnak sağnak sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlamlaştır. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”2
Evet üzerimize sabır yağdırmasını Mevlâmızdan istemeye muhtacız. Çünkü sabırlı kul olma denemesinden geçmeden ebedi saadete ermek mümkün
değildir.
1 Bakara, 200.
2 Bakara, 249.

Al-i İmran sûresi Âyet 141:
“(Ey Mü’minler!) Yoksa siz, Allah içinizden cihâd edenleri sınayıp bilmeden
sabredenleri denemeden geçirip bilmeden Cennet’e gireceğinizi mi sandınız?”
Muhterem Mü’minler!
Manevî kalkınma için batıl inançlar ve sistemlerle, cahili yaşayışları meslek tutmuş materyalistler ve ahlâksızlarla da mücadele gereklidir.
Bu da inançla ve sabırla olur.
İslâm Dini’nin, olgun aklın ve ilmin red ettiği davranışlar, işler ve üretimlerle bizzat atılım yaparak, sözlü ve yazılı çatışmaya girerek, nefret oluşturarak
ve daha da önemlisi sabır göstererek karşı durmayan hattâ bu uğurda her türlü cefaya katlanamayan topluluk, mücadelesizliğinin cezasını şüphesiz dünyada küfre ve zulme boyun eğmekle, âhirette ilâhî azaba uğramakla çeker.
Bu gün cemiyetimizin iman ve ahlâk bakımından artık ıslâh edilmez bir
durum arzettiğini ileriye süren mü’minler, İslâm’ı kendi varlığında temsil edemeyen; şuurlu sabrı tembelliğe, eyyamcılığa feda eden ve terbiye kanunlarını
bilmeyen mü’minlerdir.
Sabır göstermeksizin başarıya ulaşmış tek bir insan ve tek bir topluluk
var mıdır?
Peygamberler bile görevlerini ancak sabır zırhına bürünerek yapabilmişlerdir.
Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed de insanları Hakk’a çağırıp Batıl’lardan sakındırmada arzuladığı zaman istediği sonucu alamamış, bu sebeple üzüntüye kapılmıştır.
Allah zülcelâl O’na acele etmemesini, sabır göstermesini muhtelif Kur’ân
âyetlerinde şöylece emir buyurmuştur:
[“Güzelce sabret.”
“Rabbin için (güzelce) sabret ve onlardan hiç bir azgın günahkâra ve
kâfire boyun eğme.”
“Senden önce gelen peygamberler de yalanlandı. Ancak yalanlanmalarına
ve zulmedilmelerine karşı (dayanmada) sabrettiler. Nihayet yardımımız onlara yetişti...”
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“O halde sen de senden önceki azm-ü sebat sahibi peygamberler gibi
sabret...”]3
İyice bilmeliyiz ki batılperestlerin ve ahlâksızların başarıları da batıllarında ve ahlâksızlıklarında gösterdikleri olumsuz sabır sebebiyledir.
Ferdî ve ictimaî gelişmenin, maddî ve manevî kalkınmanın ana sebebi
olan sabır, Allah’ın emri ve Peygamberimizin öğüdü olduğu için ibâdettir.
Bu sebeple bizler İslâm’ın tanıttığı olumsuzlara değil, öğrettiği olumlulara
sabredeceğiz. Bir diğer anlatımla şöyle de diyebiliriz:
Cehalette sabır yok. İlim tahsilinde sabır vardır. Bir lokmaya ve bir hırkaya
sabır yok. Cemiyetimizde bir tek muhtaç insan kalmaması için azimle çalışmada ve helâl rızık talep etmede sabır vardır.
Zulüm ve anarşiye sabır yok. Zalimlerle çatışmada, anarşistleri yola getirmede sabır vardır.
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Tembellikte, eğlence yerlerinde ve lâf meclislerinde sabır yok. Tarlada,
fabrikada, laboratuarda ve iş yerlerinde alın teri dökmede sabır vardır.
Kâfirliğe razı olmada, münafıkça tavizler vermede sabır yok. Müslümanın
dindarlığı ölçüsünde belâlara uğrayabileceğini bilerek İslâm’ı yaşama ve yayma uğrunda sabır vardır.
Sunacağımız şu hadis ne kadar anlamlıdır:
“Sa’d İbn-ü Vakkas (r.a.) anlatıyor. Allah’ın Resûlü’ne (s.a.) sordum:
- Ya Resûlellah! En ağır felâketlere uğratılan insanlar kimlerdir?
Şöyle buyurdu:
- Peygamberlerdir, sonra da inanç ve amel durumlarına göre dindar kullardır.”
Kişi dindarlığına göre kulluk imtihanına tâbi kılınır.
Eğer dini (inancı) sağlam (ve amelleri çokça) ise uğratıldığı musibetler
çok büyük olur.
Eğer dini (duyguları ve yaşantısı) zayıf olursa kulluk imtihanı da dindarlığına göre hafif olur.
Çok iyi biliniz ki (keffareti gerektiren) hataları olan kula yeryüzünde (rahat rahat) yürüyecek şekilde belâlar aman vermez.4
3 Mearic 5; İnsan, 24; Enam 34; Ahkâf, 127.
4 İ. Mace, Hn. 4023.

Mü’minler!
İslâm Dini’nin emirleri ve yasaklarını tatbik etmede, olgun aklın ve müsbet bilimin gerekli gördüklerini uygulamada sabır gösterelim.
Ölünceye kadar sözlerimiz, davranışlarımız ve işlerimizden sorumlu olacağımız için sabır, gerçek Müslümanlığın şartı, âhiret saadetinin sebebidir.
Peygamberimizin ifadesiyle de “Sabır imanın yansıdır.”
Hutbemizi bir âyet manâsıyla bitiriyorum:
“(Ey Peygamber!) Allah anılınca kalpleri huşu ile dolan, kendilerine isabet eden
zorluklara, sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızıklandırdıklarımızdan (Allah için) harcayan itaatkâr, mütevazı kulları (dünya ve âhiret saadeti ile)
müjdele.”5

223

5 Hac, 34-35.

Şükür ve Gerçek Manası

Bütün varlıkları yaratan Allah’tır. Bizler O’nun kullarıyız. Bunun içindir ki
ancak ve ancak yalnız O’na ibadet ve itaat ederiz.
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O, bize şükredici olmamız için nimetler bahşetmiş ve “... Şükredici kullardan ol.” emrini vermiştir.
Vazifemiz Mevlâmıza şükredici kul olmaktır.
O, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmaktadır:
“Sizler hiç bir şey bilmiyorken; Allah sizi analarınızın karnından çıkardı,
size kulaklar, gözler, gönüller verdi. Umulur ki şükredici olursunuz.”1
Şükredici kullardan olmamız için bize sayılamayacak kadar çok nimetler
veren Rabbimize şükretmek kulluk vazifemizdir.
Şefkatli bir ana gibi ısısı ve ışığını üzerimize salan güneşten yağan yağmurlara, çalışan kalbimizden bin bir çeşit toprak ürünlerine, denizlerden ormanlara ve hayvanlara, kadar sahp olduğumuz sınısız nimetlere karşı Rabbimize nasıl şükredeceğimizi bilmek mecburiyetindeyiz.
a) Şükredici bir kul olabilmenin ilk şartı bütün nimetleri Allah’tan bilmektir.
Sebepleri yaratan, bütün canlıları rızıklandıran O’dur. Tüm nimetler O’ndandır.
Kur’ânımızda bu gerçek şöyle açıklanır:
“Ne ki nimetlere sahipsiniz, hepsi Allah’ındır...”2
1 Nahl, 78.
2 C. Sağîr (li külli) 2/125.

İnsanlar, Allah’ın takdiri olmaksızın hiçbir zarar veremeyecekleri gibi,
hiçbir fayda da sağlayamazlar. Mü’min kul, insanlara teşekkür etmekle beraber, nimetleri ihsan edenin ancak Allah olduğuna inanacak; Rabbine şükredecektir. Aracıları mabutlaştırarak onlara şükranlar sunarken Allah’a şükretmemek ne korkunç nankörlüktür.
Saygıdeğer Mü’minler!
b) Şükredici bir kul olabilmenin ikinci şartı, her nimetin şükrünü, kendi
cinsinden bir amelle yapmaktır.
Şükrün, her nimetin kendi cinsinden bir amelle yapılması gerektiğini Yüce Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle açıklamıştır:
“Her şey için zekât (şükür) vardır. Vücudun zekâtı (şükrü) de oruçtur.”3
Hiç şüphe edilmemelidir ki, sahip olduğumuz nimetler dolayısıyla; “Allah’ım, sana şükürler olsun, bütün nimetler sendendir.” şeklindeki duâlar şükrün bütünü değil ancak bir şeklidir.
Mevzuumuzu, misaller ışığında incelemeye çalışalım.
a) Akıl, bir nimettir. Bu nimetin şükrü, aklımızı kullanarak yaratıcımızı
bulmak, O’na inanmak, O’nun emirleri ve yasakları çizgisinde yaşama kararını almak ve uygulamaya koyulmaktır.
Aklını gereğince kullanarak akıl nimetinin şükrünü edâ edemeyenler
Kur’ân’ımızda şöylece vasfedilmektedir:
“(Ey Peygamber!) Yoksa onların çoğunu, (hakikati) dinleyenler ve akıllarını
kullananlar mı sanıyorsun?
Onlar, dört ayaklı hayvanlar gibidir. Belki de yolca daha sapıktır.”4
Mü’minler!
b) Servet, bir nimettir. Bu nimetin şükrü, ondan zekât vermek, akrabamızdan yardıma muhtaç bulunanlara nafaka çıkarmak ve Allah’ın rızası için
sürekli infak etmektir.
Zekâtı, nafakası ve infakı ile hayır menbaı, yetim hâmisi ve fakir babası
olamayan kul, beş vakit namaz kılsa da servet nimetinin şükrünü yapmamış
kuldur. Servet nimetinin nankörü kul şükrünü yapmadığı içindir ki azaba uğratılacaktır.
3 C. Sağîr, 2/125.
4 Furkan, 44.
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Rabbimiz şöyle buyurur:
“... Altını, gümüşü (ve malları) biriktirip de, onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte bunlara acıklı bir azabı haber ver.
Cezaların verileceği Gün biriktirilen o mallar Cehennem ateşinin içinde
kızdırılacak da, mal nimetinin şükrünü yapmayanların alınları, boyunları ve
sırtları bunlarla dağlanacak (ve o kişilere şöyle denilecektir:)
İşte bunlar nefisleriniz için toplayıp sakladıklarınızdır. Artık saklayıp istifçilik ettiğiniz bu nesnelerin, acısını tadın bakalım.”5
c) İlim bir nimettir. Bu nimetin şükrü, ancak bildiklerimizi öğretmek suretiyle yapılabilir. Bir din alimi, bir teknokrat, bir sosyolog, bir sanatkâr, faydalı bilgilerini öğretmedikçe ve neşretmedikçe, şükrünü eda etmiş olamaz. Zira ilim nimetinin şükrü, ancak kürsülerde, dershanelerde, laboratuarlarda yapılabilir. Bunun içindir ki, Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
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“Bilgisinden sorulduğunda onu öğretmeyen kişinin ağzına Kıyamet Günü’nde
ateşten bir gem vurulacaktır.”6
Anlaşılacağı üzere Peygamberimiz bu hadisleriyle öğreterek ilim ve sanat
nimetinin şükrünü yapmayanların akıbetini bildirmiştir.
Mü’minler!
Bilgilerimizi öğretmek suretiyle şükrümüzü îfa ederken, yalnız Allah’ın rızasını kazanmayı gaye edineceğiz.
Meselâ, bir din alimi insanları Kur’ân’la aydınlatırken bir akademisyen,
bir öğretmen bilgilerini çevresine saçarken, talebelerini yetiştirirken, bir doktor hastalarını tedavi ederken yalnızca alacağı ücreti düşünmeyecektir. Zaman
zaman da olsa bu hizmetleri maddî bir karşılık beklemeksizin yapacaktır ki
şükredici bir kul olabilsin.
d) Vatan bir nimettir. Vatan nimetinin şükrü, İslâm Dînin iman ve ahlâk
kurallarını ve de sosyal yasalarını vatan toprakları üzerinde hâkim kılmak,
onu tecâvüzlerden korumak, imarına çalışmak ve birliğini korumakla yapılır.
e) Temel insan hakları hürriyetleri de birer nimettir. Bu nimetlerin şükrü ise onları çiğnemeye veya kısıtlamaya çalışan batılperestlerle mücadele vermektir. Kendi inançları, çıkarları ve de iktidarları uğruna kültürel, siyasî ve
5 Tevbe, 34-35.
6 M. Mesabîh, 223.

ekonomik haklar ve hürriyetleri prangaya vurmak isteyen sömürücüler ve
silâhlı eylemcilerle savaşmaktır.
Aziz Mü’minler!
İslâm’î gerçekleri kavrayamayan bazı bilgisiz insanlar “Allah, bizim şükretmemize muhtaç mıdır?” diyorlar.
Yüce Rabbimiz şükretmemize muhtaç değildir. Biz şükretmekle kulluk
görevimizi yapmış, sahip olduğumuz nimetleri artırmış ve şükürsüzlüğün azabından korunmuş oluruz.
İbrahim Sûresi Ayet 7:
“... Rabbiniz size şöyle bildirdi: Andolsun, şükrederseniz elbetteki (nimetlerinizi) arttırırım. And olsun ki, nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz benim azabım cidden çetindir.”
Manasını sunduğumuz âyeti kerîmeden anlaşılacağı üzere şükredenlere
nimetler artırılacaktır. Nankörlük yolunu tutanlara ise azab şiddetlidir.
Azabın geciktirilmesi sakın bizi aldatmasın.
Biz insanlar kulluk denemesi içindeyiz. Eğer şükürsüzlere azab anında indirilseydi, yeryüzünde şükretmeyen kul kalmazdı.
Yüce Rabbimden cümlemizi şükredici kullardan kılmasını diliyor, hutbemizi konumuzla ilgili ana gerçeğe erdirici âyetlerle bitiriyorum:
[“Kâfirler, kendilerine ömür verip süre tanıyışımızı sakın kendileri için
hayırlı sanmasın. Biz onları sırf günahlarım arttırsınlar diye bırakıyoruz. Hem
onlara aşağılatan; zelil eden bir azap vardır.”
“O, Allah’ı tanımayanların refah içinde diyar diyar dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. (Sahib olunan bu nimetler geçici ve de az bir geçimliktir.) Sonra varacakları yer Cehennemdir. O ne kötü döşektir.”]7

7 Al-i İmran, 178, 196-7.
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İslâm’da İstişarenin Önemi

Ferd’i ve sosyal hayatımızı kuşatan yasalarını Yüce Rabbimizin Kur’ân’la
koyduğu ve aziz Peygamberimiz Hz. Muhammed’in tebliğ edip açıkladığı
İslâm Dini değişmez ve değiştirilemez hayat nizamımızdır.
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Biz mü’minler zaviyesinden Yüce dînimiz:
a) Kur’ân ve Sünnet çizgisinde Allah’a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e itaat ile,
b) Kur’ân ve Sünnet’in hakkında açık ve kesin hüküm bildirmediği amelî
hayatımızla ilgili mevzularda mü’minlerin birbirleriyle istişare etmeleri gibi iki
ana esasa dayanır.
Dünya hayatında insanları kullukla imtihana tâbi tutan Yüce Rabbimiz,
hikmeti icâbı, insanları akıl, zekâ ve tecrübe için gerekli olan ömür bakımından eşit olarak yaratmamıştır. Bunun içindir ki, bir insan ne derece zekî ve ne
derece tecrübeli olursa olsun “... Her bilgilinin üstünde bir bilen vardır.” anlamındaki Yusuf sûresinin 76. âyetinde açıklandığı gibi kendisinden daha bilgili,
daha tecrübeli insanlar vardır. Kaldı ki bir insanın, sınırlı olan bilgi ve tecrübesiyle, değişik hayat hadiseleri karşısında her zaman en doğru ve en isabetli
hükme varması mümkün değildir.
Fertler’ için değişmez olan bu yasa aynen cemiyetler için de geçerlidir.
Aralarında istişareyi usûl ve kanun haline getiremeyen toplulukların, siyasî,
içtimaî ve askerî alanlarda, maarif (öğretim-eğitim), hukuk, iktisat, iç ve dış
siyaset dallarında başarılı olmaları, amaçladıkları sonuçları sağlamaları mümkün değildir.
Bunun içindir ki dinimiz, fert ve cemiyet hayatı için önemi büyük olan istişareyi yani danışmayı dinî bir vazife ve bir ibâdet kılmıştır.

Yüce Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerîm’in Âl-i İmran sûresinin 59. âyetinde Peygamberimizin şahsında mü’minlere şöyle emir buyurmuştur:
“... İşlerinde mü’minlerle istişare et. (İstişareden sonra) bir şeyi yapmaya karar verdin mi artık Allah’a güven. Gerçekten Allah kendisine bağlanıp güvenenleri sever.”
Bizler için en güzel hayat numunelerini takdim buyuran Peygamberimiz,
Allah’ın vahiy indirerek nasıl yapılması gerektiğini bildirmediği bütün işlerde
daima sahabileri ile istişarede(danışmada) bulunurlardı. İstişare Peygamberimizin hayatında değişmez bir ölçü idi.
İnsan varlığına ve düşüncesine pek büyük değer veren Peygamberimiz,
Kur’ân’ın hüküm getirmediği, yön vermediği bazı hususlarda görüş sahibi
mü’minlerin fikirlerini benimsemiş, kendi görüşlerinden feragat buyurmuşlardır. Burada bir örnekle konumuza açıklık getirelim.
Bedir harbinde Peygamberimiz ordusu için bir karargâh seçtiler. Ashab-ı
Kiram’dan Hubbab b. El-Cemûh sordular:
- Ya Resûlellah! Burası Allah’ın vahiy indirerek konaklattığı bir yer midir?
(Bu takdirde) ileri gitmemiz geri çekilmemiz mümkün değildir. Yoksa savaş
taktiği olarak sizin seçtiğiniz bir yer midir?
Peygamberimiz:
- Savaş taktiği olarak seçilmiş yerdir, buyurdular.
Bu cevabı alan Hübab, seçilen mahallin askerî strateji bakımından uygun
olmadığı görüşünü açıkladı. Peygamberimiz de Hubbab’ın fikrini isabetli bularak karargâhı değiştirdi.1
Allah’ın vahiy ile bildirmediği mevzularda, Peygamberimizin yaptığı istişareler ve tecrübeye verdiği ehemmiyet hususunda pek çok misaller vardır
Peygamberimizi en yakından tanıyan muhterem sahâbî Hz. Ebû Hüreyre’nin nakledeceğimiz şu sözü, Peygamberimizin istişare usulüne ne derece
ehemmiyet verdiğini göstermektedir. Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle buyurur:
“Ben, arkadaşlarıyla, Peygamberimizden daha çok istişare eden hiç bir kimse görmedim.”2
Hiç şüphe yoktur ki, Peygamberimiz, Ashab-ı Ki-ram’ın(kendisine inanan
1 İbn-ü Hişam, Es-Siretün-Nebeviye, 2/272.
2 S. Tirmizi, Hn. 1714.
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Saygıdeğer arkadaşlarının ) fikirlerine muhtaç değildi. O, ümmetine istişare
usûlünü benimsetmek, hakka ve hayra götürücü yolun istişare olduğunu bilfiil açıklamak için arkadaşlarının fikirlerine baş vuruyordu. Nitekim bu hususu bir hadîslerinde şöyle ifade buyurmuşlardır:
“Biliniz ki; Allah ve O’nun Peygamberi istişare etmeye muhtaç değildir.
Fakat Allah istişare’yi ümmetim için bir rahmet kıldı. Onlardan her kim istişarede bulunursa doğruluktan ayrılmaz. Her kim de istişare etmez, kendi fikrini beğenirse, hatadan kurtulamaz.”3
Peygamberimizin bu terbiye ile yetiştirdiği Ashab-ı Kiram devlet başkanları olan Halîfelerin seçiminden, sanat ve ticaret faaliyetlerine kadar her işi aralarında istişare yaparak gerçekleştirmişlerdir. Fikirlere son derece hürmet edilmiş, fikrî ve idarî istibdada karşı çıkılmıştır. Bedevi bir arab ve bir ev hanımı
bile devlet başkanlarına rahatlıkla fikirlerini ve tenkidlerini iletebilmiştir.
Muhterem Mü’minler!
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Rabbimizin emrettiği, Peygamberimizin benimsediği ve bütün ciddi Müslümanların uyguladığı istişareyi biz de tatbik etmeye muhtacız. Allah’ın ve
Peygamberinin emirleri olduğu için istişare ibadettir. İstişare edilmemesi ise
ilahi emirlere aykırılık olduğu için günahtır.
Usulümüz şu olacaktır:
a) Almak istediğimiz karar, yapmak istediğimiz iş Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarına uygun mudur, değil midir? Önce bunu araştıracak
ve Öğreneceğiz. Uygunsa yapacak, değilse yapmayacağız.
b) Eğer yapmak istediğimiz iş Kur’ân’ın ve Sünnet’in açıklamadığı amelî
hayatımızla ilgili bir iş ise bu mevzuda bilgili ve ibâdetli kullarla istişare yapacağız. Daha sonra da şartlarına uyarak bizzat istihare edeceğiz. İstişare ile istiharenin örtüşmemesi durumunda istişareyi esas alacağız.
Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarına uygun olup olmadığı araştırılmaksızın, istişare yapmaksızın ve istiharede bulunmaksızın yapılan iş “acele” vasfını taşıyan iştir. Peygamberimizin açıklamasına göre “Acele iş
Şeytan’dan (kaynaklanan iş)dır.”
Bu sebeple doğruya ulaştırmaz, güzele erdirmez.

3 Alûsî, Al-i İmran, 59, 4/106.

Saygıdeğer Mü’minler!
İslâm Dini ile çatışan inançları ve değer hükümlerini giderek yaygınlaştıran öğretim ve eğitim sisteminin, yazılı ve görsel medyanın, filmler, diziler ve
tiyatronun toplum hayatımıza egemen olduğu cemiyetlerimizde mü’minlerin
maddî ve manevî hayatları için, birbirleriyle istişarede bulunmaları farz üstü
farzdır. Çünkü korunma da İslâmi çizgide başarı da istişare ile sağlanabilir.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Bir kimse bir iş yapmayı arzular da o mevzuda (bilgin) bir mü’min ile istişare
ederse, Allah onu işlerinin en doğrusuna muvaffak kılar.”4
Şu halde; çalışacağımız müesseseleri, destekleyeceğimiz kurumları, çocuklarımızı okutacağımız okulları, okuyacağımız, okutacağımız gazete ve mecmuaları, dinî, tarihî ve fikrî kitapları, sevgi ve saygı besleyip dinleyebileceğimiz din,
ilim ve fikir adamlarını, yalnız başımıza belirlemeyeceğiz. Manevî değerlerimize hizmet için nasıl faaliyet göstereceğimizi, sanat ve ticaret dallarında nasıl teşebbüse geçeceğimizi, helâliyeti ve haramiyeti açık olmayan hususlarda nasıl
bir yol takip edebileceğimizi kendi başımıza tesbit etmeyeceğiz. Bilgili, tecrübeli, takva ve fazilet sahibi olan mü’minlerle görüşüp, onların fikirlerini alacağız.
Yolumuzu bu fikirlerin ışığı altında belirleyeceğiz. Kendi başımıza hareket eder, kendimizi beğenirsek hata ederiz. Fakat mü’minler topluluğu hata
etmez. Hakka inananlar batıl üzerinde birleşemez. Bunun içindir ki, Peygamber efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Mü’minlerin güzel gördüğü şeyler Allah katında da güzeldir.”5
“Bir topluluk, aralarında istişarede bulunurlarsa yolların en doğrusuna
ulaşmış olurlar.”6
Mü’minler!
Dinimizde Cuma namazının topluluk halinde kılınmasının farz, bayram
namazlarına iştirak etmenin vacip, beş vakit namazlarda cemâate katılmanın
müekked sünnet olmasının bir ana gayesi de mü’minlerin tanışmaları, kaynaşmaları, birbirleriyle istişare etmek imkânına kavuşarak birbirlerine Hakk’ı ve
Sabrı tavsiye etmeleridir.
4 C. Sağır, 2/162.
5 K. Hafâ, Hn. 2214.
6 Hak Dini Kur’ân Dili, 2/1217.
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Yüce Rabbimden cümlemizi yalnız kendi görüşünü beğenir ve istişareden
kaçınır olmaktan korumasını diler, hutbemizi Asır sûresinin manâsını sunarak bitiririm:
“Andolsun asra. (Mutlu olmak için sarfettikleri ömürlerinde) insanlar kat’î
bir ziyandadırlar. (Emellerine erecek ve kârlı çıkacak olanlar) ancak Allah’a ve
Peygamberine iman edenlerle, güzel ameller yapanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerdir.”
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İslâm’da İstişare ve Usulü

Allah’ın emir ve yasaklarına, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in buyruklarına/öğütlerine göre hayatlarını tanzim etmekle mükellef olan mü’minler,
Kur’ân ve Sünnet düsturları gereği birbirleriyle istişare etmek mecburiyetindedirler.
a) Ferdî ve soysal hayatın İslâmî çizgide yönlendirilebilmesi ve de;
b) İlâhî hikmet gereği Kur’ân ve Sünnet’in açıklık getirmediği hususlarda
yapılması gerekenlerin en güzel şekilde tespit edilebilmesi için istişare etmek/
danışmak dinî ve aklî bir gerekliliktir.
Ferdî, ailevî ve sosyal hayatımızdaki mutsuzluğumuz, aylarımızı, hatta
yıllarımızı dinimize dünyamıza faydalı olmayan işlerde israf edişimiz ve çalışmalarımızda başarılı olamayışımız hiç şüphesiz Kur’ânımızın emrettiği, Peygamberimizin de örneklendirdiği istişare usûlünden ayrılışımız ve kendi fikirlerimizi beğenmemiz sebebiyledir.
Hâlbuki Peygamberimiz:
“İstişare eden pişman olmaz...”
“Kişi istişare ettiği için asla bedbaht olmaz. Görüş almadığı için de mutlu
olmaz.”1 buyurarak bizleri ne güzel irşad buyurmuşlardır.
Mü’minlerin, hayatî faaliyetlerinde başarılı olabilmeleri ve Allah’ın rızasını
tahsil edebilmeleri için, istişare usûlünü mutlaka benimsemeleri lâzımdır.
Çünkü Yüce Rabbimiz, sevdiği mü’minlerin istişare eden Müslümanlar olduğunu bildirmiştir. Şûra sûresinde şöyle buyrulur:
“Size verilen her şey dünya hayatının geçimliğinden başka bir şey değil1 Kurtubî, Al-i İmran, 59, 4/251.
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dir. İman edip Rablerine güvenenler, büyük günâhlardan ve çirkinliklerden
sakınanlar, öfkelendikleri zaman affedenler, Rablerinin davetine uyanlar, namazlarını dosdoğru kılanlar, işlerini aralarında istişare/danışma ile yürütenler, kendilerine verdiğimiz azıklardan Allah yolunda harcayanlar ve zulme uğradıkları zaman yardımlaşarak karşı koyanlar için Allah’ın katındaki nimetler
ise, daha hayırlı ve daha devamlıdır.”2
Saygıdeğer Mü’minler!
Peygamberimiz, hayat düstûrumuz olması gereken bir sözlerinde şöyle
buyurmuşlardır:
“İstişare eden, pişman olmaz.”3
İstişarelerimizin hayırlı neticeler doğurabilmesi için fikirlerine müracaat
edeceğimiz mü’minleri de, hassasiyetle seçmek mecburiyetindeyiz.
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Zira, bilhassa devrimizde, laik mantık ve değer yargılarıyla şartlanmış ilim
ve sanat adamlarından Hak tanımayan politika cambazlarına, bilgisiz gazete
yazarlarından/medya yorumcularından “günahını bana yükle, istediğini yap”
diyebilen şuursuz dost görünümlü kişilere kadar bir sürü akıl hocası ve yol
göstermeye sevdalı düzeysiz ve erdemsiz insanlar vardır.
Ne acıdır ki, günümüz Müslümanlarının ve hattâ münevver/aydın dediğimiz zümremizin fikir sermayesi ve hayat görüşü, bu yanıltıcı kaynaklara dayanmaktadır.
Hiçbir mü’min, bu gibi güvenilir olmayan kimselerle istişare etmemelidir. Aynı zamanda bilgisiz, tecrübesiz, korkak, hasedci, riyakâr, cimri ve nefsi
arzularına düşkün insanlarla da istişarede bulunmamalıdır. Çünkü ma’nen geri ve rûhen hasta olan bu insanlar, hayırdan nasipsizdirler, doğruyu göremez,
güzeli tavsiye edemezler.
Mü’minlerin, fikirlerine müracaat edebileceği insanlar; imanları bütün,
yaşayışları mazbut, bilgili ve tecrübeli insanlar olmalıdır.
Hz. Ali şöyle anlatıyor.
Allah’ın Resûlü’ne (s.a.) sordum:
- Ya Resûlellah! İlâhî bir emir ve yasağın hükümalanına girmeyen (fakat
2 Şûra, 36-39.
3 Kurtubî, 4/250.

karar vermek zaruretini duyduğumuz önemli) bir durumla karşılaşırsak ne
yapmamızı emir buyurursunuz?
Allah’ın Resulü şu öğüdü verdi:
- (Sözünü ettiğiniz) durumda dini ölçüleri bilen (tecrübeli) ve de ibâdetli olan
kişilerle istişare ediniz. Bu gibi bir durumda yalnız başınıza karar verip uygulamaya
koymayınız.4
İstişare etmek mükellefiyetinde olduğumuz gibi, fikirlerimize müracaat
eden mü’min kardeşlerimize -kendi aleyhimizde de olsa- en doğruyu söylemek, en verimli yolu göstermek mecburiyetindeyiz. Çünkü; mü’minlere karşı
daima hayırlı düşüncelerle dolu olmak, kendi nefsimiz için istediğimizi bütün
mü’minler için istemek, ibadet nitelikli vazifemizdir.
Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Bir kişinin, senin sayende İslâm’ı bulması, doğru yola ermesi, senin için
dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır.”
“Her kim bir hayra yol gösterir ve aracılık yaparsa, bizzat yapan kadar
ecir alır.”5
Mü’minlere bildiğimizi söylememek, doğruyu anlatmamak, hayırlı olanı
öğütlememek hiyânettir. Çünkü, Peygamber efendimiz:
“Her kim mü’min kardeşine, doğruyu bildiği halde hayırlı olmayanı tavsiye ederse, ona ihanet etmiş olur.”6 buyurmuşlardır.
Bu mevzuda nasıl bir usûl edineceğimizi Peygamberimiz, şu hikmetli sözleriyle açıklamışlardır:
“Kendisiyle istişare edilen kişi güvenilir olmalıdır. Bu sebeple kendi nefsi
için yapabileceğini söylesin.”7
Mü’minler!
Dünya hayatında olduğu gibi âhiret hayatında da “Kişi sevdiğiyle beraberdir.”8
Sevdiklerimizi gerçek müminlerden seçmeliyiz. İtimad ve istişare edile4
5
6
7
8

M. Zevaid, K. İlim B. Fil-İcma, 1/178.
S. Müslim ve Ter. M. Sofuoğlu, 7/30. Tac, 5/74.
Tac, 5/73.
C. Sağîr, 2/186.
C. Sağîr El-Mer’u... 2/185.
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bilir faziletli mü’minlerle çevremizi genişletmeliyiz. Bütün hayatı faaliyetlerimizde istişare ederek en doğruyu tesbit etmeye çalışmalıyız. Sonra da Allah’a
güvenerek teşebbüse geçmeli, neticenin hayırlı olmasını Rabbimizden dilemeliyiz.
Hutbemizi bir âyet manâsıyla bitiriyorum.
Âl-i İmran sûresi, âyet 59:
“...İşlerinde mü’minlerle istişare et. (Danışmadan sonra) bir şeyi yapmaya karar verdin mi artık Allah’a güven. Allah kendisine güvenenleri sever.”
Sevdiği mü’minleri de Cennet’le mükâfatlandırır.
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Alkollü İçkiler Dinin, İlmîn ve Aklın Yasakladığı Bir Şerdir

İslâmi haramlar manzumesi içerisinde yer alan, büyük günahlardan biri
de alkollü içki içmektir.
Mü’min insanın, imanının ve aklının gereği olarak içiminden mutlaka kaçınması gereken alkollü içkiler, Yüce Peygamberimizin özlü ifadeleriyle, “Bütün
fenalıkların-çirkinliklerin kaynağı(ailevî krizlerin ve sosyal ıstırapların menbaı)
dır. Günahların da en büyüklerindendir.”1
Her biri, ferdî ve ictimaî (sosyal)bünyeyi maddî ve manevî olarak tahrip
edebilecek güçte olan İslâmî haramlar (yasaklar) arasında alkollü içkiler, esrar
ve eroin gibi uyuşturucu maddeler, başta gelmektedir.
Bu yasak maddeler gerçekten insanın sinir, sindirim, dolaşım sistemleri,
kalb ve böbrekler gibi hayatî uzuvları üzerinde yıpratıcı ve öldürücü tesirleri olan maddelerdir.
Ferdin, bedenini tahrip eden mayi içkiler ve uyuşturucu maddeler aynı
zamanda ruhî hastalıkların da ana sebeplerinden biridir.
Muhterem Mü’minler!
Allah’ı tefekkür etmeyi ve O’na ruhî dönüşü engelleyen, şüphe ve ümitsizlik doğuran, aşkı körleten ve karakteri silikleştiren alkollü içkiler, tarihi
asırlardan günümüze kadar, düşmanlıkların, cinayetlerin, trafik kazalarının,
tıbbî ve ahlâkî hastalıkların da başlıca sebebi olmuştur.
İlk insan topluluklarından bu yana, arzularını mabutlaştıran insanlığın
en büyük iptilası olan alkollü içkiler, mutlak bir şer olduğu için, yüce dinimiz
tarafından tedrici bir usulle fakat kesin bir şekilde yasaklanmıştır.
1 Umdetül-Kari, 22/84; Tac, 3/144.
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Hayat yasamız Kur’ân’ımızda, rahmeti sonsuz, Mevlâmız, bu yasağını şöylece bildirmektedir:
“Ey iman edenler! Alkollü içkiler, kumar, Putlar için dikilen taşlar, fal okları/gelecek hakkında kehanette bulunma şeytan işinden bir pisliktir. Bunlardan kaçınınız
ki, kurtulasınız. Şeytan, içki ve kumarda aranıza düşmanlık ve kin düşürmek ve sizi Allah’ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz (bunlardan) sakınırsınız değil mi?”2
Rabbimizin bu kesin yasağı karşısında alkollü içkilerin içiminden şiddetle
kaçınmak mü’minin görevidir ve onun için bir ibâdettir. Alkollü içkilere karşı
soğuk harb ilân etmek, cemiyetin, içki içilmesini ma’kul gören aşağılık tatbikatına karşı direnmek de her bir mü’minin, cuma namazı kılmak gibi en tabiî
vazifesidir.
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Bunun içindir ki, yaşadıkları cahiliyet döneminde alkollü içkilere müptela olan ve alışkanlıklarını sürdüren ilk Müslümanlar, Kur’ân’ımızın içki yasağından sonra bir damla içki içmemişlerdi. Allah’a, O’nun emirleri ve yasaklarına inandıktan sonra bu korkunç iptilâya tekrar dönmenin iman hayatı ile çatışacağını bilmişlerdi.
Sahâbi Ebu Büreyde şöyle anlatıyor:
“Bir gün oturmuş içki içmeye başlamıştık. Ben bir ara kalktım, Peygamberin huzuruna çıktım, selâm verdim ve orada içkinin haram edildiğini bildiren âyetin nazil olduğunu öğrendim. Derhal arkadaşlarımın yanına döndüm
ve içki yasağını bildiren âyeti (... artık siz sakınırsınız değil mi?) bölümüne kadar okudum. Arkadaşlarım hemen kadehlerindeki içkiyi döktüler, küpleri devirdiler ve şöyle dediler:
- Vazgeçtik Ya Rab.”3
İman ve fazilet hayatımızın çöküntüye uğrayışından sonradır ki, umûmî
ahlâksızlık ve menfî alışkanlıklar yanında, içki hastalığı da milletimizi istila
etmiştir. Alkollü içkiler şehidlerimizi anma merasimleri dahil resmî ve gayr-ı
resmî toplantıların protokol gereği olmuş, çeşitli içkiler dükkânlarımız ve
lokantalarımızın ekmek gibi doğal satış maddeleri arasında yer alır olmuştur..
İslâm Dini, manen geçici olan bu hastalıktan mü’minleri korumak için

2 Mâide, 90, 91.
3 İbn-i Kesir, Mâide, 90.

yalnız içim yasağı koymakla yetinmemiştir. İçkileri imal edenleri, pazarlaması
ve alım satımını yapanları ve alkollü sofralara hizmet edenleri de lânetlemiştir.
Peygamberimiz, bir hadîslerinde şöyle buyururlar:
“Allah alkollü içkilere, yapanına, yaptıranına, taşıyanına, taşıtanına, alımsatımında bulunanına, garsonuna ve içenine lanet etti.”4
Mü’minler!
İlâhî lanet gölgesi altına girmek, Allah’ın rahmetinden uzaklaştıracak ve
âhiret felâketini örgüleyecek pek azîm bir günahtır.
Bunun içindir ki, Peygamberimiz bizleri şöyle uyarmaktadır:
[“Yaptığı iyilikleri başa kakanlar, ana-babaya âsi olanlar ve sarhoşluk verici içkileri içmeye devam edenler cezalarını çekmeksizin Cennet’e giremezler.”
“Allah alkollü içkileri içen (tövbesiz) kişiye Cehennem’de azâb göreceklerin irinlerini içirmeye and içmiştir.”]5
Alkollü içkileri içmek, üretimi ve ticaretinde bulunmak, kişinin kendi
nefsine ve cemiyetine yaptığı büyük bir zulümdür. Bu sebeple içki içenler
tövbe etmedikleri takdirde Âhiret Hayatında cezaya uğrayacaklardır. Ancak
Kur’ân ve Sünnet ölçülerine göre yönetilecek cemiyetlerde içki üretimi, alım
satımı ve içimine uygulanacak dünyevi cezalar da vardır.
Kurduğu İslâm Devleti’nin de başkanı olan Peygamberimiz içki içenleri
bizzat cezalandırmıştır.
Kaynaklarımızın açıklamasına göre:
“Hz. Peygamber’e içki içmiş bir sarhoş getirildi.
Hz. Peygamberde ona yaprakları soyulmuş iki hurma değneği ile 40 kadar sopa vurdu.”6
Peygamberimizin ceza uygulamasına dayanılarak İslâmî yönetime verilen
yetkiden ötürüdür ki Hz. Ömer, Halifeliği döneminde, içinde alkollü içkiler
bulunan şahsa ait bir binayı yıktırmıştır.7
Allah’a ve Âhiret Günü’ne inan kimse içki mevzuunda son derece hassas
olacaktır. Değil içki içmek, içki içenlerin yanında bile oturmayacak, içki mec4
5
6
7

Tac, 3/4.
Tac, 3/145.
Sahih-i Müslim, Ter. M. Sofuoğlu, 5/306.
Iğâsetü’l-Lehfan Min Mesayid’iş-Şeytan, 1. K. El Cevzî, 1/331,Tirmizi Hn.1444.
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lisine selâm vermeyecektir. Çünkü Peygamberimiz yasaklayıcı emirleriyle şu
talimatı vermişlerdir:
“Allah’a ve Ahiret Gününe iman eden kişi, üzerinde içki içilen sofraya oturma-

sın.”8

Muhterem Mü’minler!
Asrımız insanlığının da en büyük iptilâsı ve de düşmanı alkollü içkilerin,
geri kalmış ülkelerden ziyade medenî olarak vasıflanan ülkelerde daha çok tüketimi gösteriyor ki, alkole karşı direnebilmek yalnız bilgi işi değildir. Bilgiden
çok Allah’a ve Ahiret Gününe inanma işidir.
Sizlere, alkol yasağını ve ilâhî azabı tekrar tekrar hatırlatır, imanî ve aklî
haysiyetinizi korumaya davet eder, içki içmemek ve içkiye karşı mücadele vermek suretiyle Allah’a ibadete ve insanlığa hizmet vermeye çağırırım.
Hutbemizi bir hadisle bitiriyorum.
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Ebud-Derda (r.a.) anlatıyor.
“(Öğüt istediğim) dostum (Peygamber’im) bana şöyle öğüt verdi:
- (Ey Ebud-Derda!) Parça parça edilsen ve yakılsan da (şahısları, ilkeleri,
kurumları ve rejimleri) Allah’a ortak koşma.
Farz olan (beş vakit) namazları bile bile asla bırakma. Zira namazı bile bile kasden terkeden kişinin üzerinden Allah’ın koruması (Cennet’e koyma taahhüdü) kalkar.
İçki de içme. Çünkü içki bütün şerlerin anahtarıdır.9

8 C.Sağîr 2/180.
9 İ. Mace, Hn. 4034.

Alkollü İçkilere ve Savunucularına Karşı Çıkmalıyız

Yüce Rabbimiz ve Peygamberimiz alkollü içkilerin üretimini, alım-satımını
ve içimini mü’minlere haram kılmıştır.
Gerçek mü’minler, bütün haramlardan kaçınmakla mükellef oldukları gibi, içki ile ilgili yasaklardan da sakınmak mecburiyetindedirler. Zira haramları yapmak bunalımlara düşmek, ilâhî azaba atılmaktır.
Haram işlemek durumuna düşmememiz için alkollü içkilerle ilgili lüzumlu bilgileri sunmağa çalışacağız.
a) Dinimizin haram kıldığı Hamr/içki; sarhoşluk veren bütün içkilerdir.
Bazı cahillerin zannettikler gibi, yalnız üzüm suyundan mamul olan şarap değildir. Bu hususu Peygamberimiz şöyle açıklamaktadır:
“Her sarhoşluk veren içki Hamr’dır ve her sarhoşluk verici içki haramdır...”1
Hamr’ın aklı örten anlamı yanı sıra bu hadisden de açıkça anlaşıldığı gibi
sarhoşluk veren içkilerin her biri haramdır. Adlarının değişik ve birçok olması hükmü değiştirmez. Peygamberimiz, alkollü içkiler mevzuunda mesnedsiz
yorumlar yapılarak alkollü içkilerin içileceğini bir mucizevî hadislerinde şöyle açıklamışlardır:
“Ümmetimden bir kısım insanlar, (Allah’ın haram kıldığı) hamrı/sarhoşluk verici içkileri, onlara çeşitli isimler vererek içecekler.”2
b) Alkollü içkilerin yalnız sarhoşluk verecek kadarı değil, azı da haramdır.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:

1 Tac, 3/142.
2 Tac, 3/144.
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“Çoğu sarhoşluk verenin, azı da haramdır.”3
Bu hadisten ve “harama götürenler de haramdır” ilkesinden anlıyoruz ki,
çok miktarı sarhoşluk veren bira gibi içkiler de haramdır.
c) Tedavide kullanılmak üzere alkollü içkileri üretmek ve tedavi gayesi ile
içki içmek de haramdır. Sevgili Peygamberimiz: “Allah sizin şifanızı, size haram kıldığı maddelerde yaratmamıştır.”4 buyurmuşlardır. Kendisinden, ilâç
olarak içki imâl etme ve içmenin hükmünü soran Tank bin Süveyd isimli sahabiye de “Hiç şüphe yok ki, (o deva değil) derttir.”5 buyurmuşlardır.
Nitekim günümüzün gelişmiş tıp ilmi de, alkollü içkilerin ağızdan alınarak tedavi ettiği hiç bir hastalık olmadığını beyan etmektedir.
Alkollü içkilerin az miktarının vücut ihtiyacına cevap verdiği iddiası da
ilmî bir hatadır. Tıbbî bir gerçektir ki, vücudun hiçbir şart altında bir damla
alkole dahi ihtiyacı yoktur.
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Alkolün antiseptik olduğu ve vücudumuzdaki bazı mikropları öldürdüğü iddiası mutlak bir doğru değildir. Zira alkollü içkiler, ancak zararsız mikropları öldürür. Verem, tifo, kolera gibi hastalıkların mikroplarını öldürmez.
Bilâkis, bünyede bu hastalıkların gelişmesi için müsait zemini hazırlar.
Tıbbi gerçekler yukarıda açıklandığı gibidir. Kaldı ki Kur’ân diliyle(Bakara
219) de işaret edildiği üzere büyük zararlar yanında az bir faydanın önemi ve
de haramı helal kılıcı etkisi yoktur.
Bu sebeple bazı doktorların hastalarına alkollü içkiler ve özellikle şarap
tavsiye etmeleri, bilgisizlikleri veya inançsızlıkları sebebiyledir.
d) Alkollü içkiler, tedavi maksadıyla kullanılamayacağı gibi, ısınmak, soğuğa karşı güç kazanmak gibi gerekçelerle de kullanılamaz.
Sahabî Deylem El-Himyeri anlatıyor.
“(İçki hususundaki bir meselemizi) Allah’ın Resûlü’ne (s.a.) arzettim ve
şöylece sordum:
- Ya Resûlellah! Soğuk bir bölgede bulunuyor ve orada çok ağır işlerde
çalışıyoruz. İçerek işlerimizde (güç kazanmak) ve bölgemizin soğuğuna karşı

3 Tac, 3/142.
4 C. Sağır, 1/72.
5 Tac, 3/212.

dayanıklı olabilmek için bir tür buğdaydan içki yapıyor (ve içiyoruz. Ne buyurursunuz?)
- Bu içki sarhoşluk veriyor mu?
- Evet (veriyor Ya Resûlellah!)
- Bu içkiyi içmekten sakının.
- Halk bu içkiyi bırakmaz (Ya Resûlellah!)
- Eğer onu bırakmazlarsa (bıraktırıncaya kadar) onlarla savaşın.”6
Naklettiğimiz bu hadisimiz de alkollü içkilerin her hangi bir sebep veya
gaye ile içilemeyeceğini açık bir şekilde göstermektedir.
e) Bazı zayıf inançlı mü’minler ileri sürdükleri şu gerekçe ile alkollü içkilerin alım satımını meşru görüyorlar: “Alkollü içkileri devlet de üretiyor. Biz
bu devlete tabiyiz. Bu sebeple, içki satışı yapmak haram olmasa gerektir. Hem
ben satmamış olsam, diğerleri satacağından tüketim durmayacaktır.”
Laik bir yönetimde, yöneticilerin aldığı kararlar ve yaptıkları uygulamalar Allah’ın ve Peygamberinin haram kıldıklarını helal kılamaz. Bu sebeple
mü’minler için bağlayıcı olamaz. Peygamberimiz “Allah’a isyan hususunda insanlara itaat yoktur.”7 buyurmuşlardır. Kaldı ki Devletin laik olması bize içki
satma görev de yüklememektedir.
Allah’a ve Ahiret Günü’ne imanı olmayan veya inancı zayıf olan çıkar düşkünü insanlarımızın içki satması da, biz mü’minlere örnek olamaz ve olmamalıdır.
tır.”8

Peygamberimiz: “İçimini haram kılan Allah, alım-satımınıda haram kılmışbuyurmuş ve mü’minleri içki alım-satımından men’ etmişlerdir.

Dinimizde içki alım-satımı öylesine bir yasaktır ki, Kur’ân ve Sünnet Toplumu’nda Müslümanlara yönelik içki istihsali ve ticareti gayr-ı müslimler için
de yasaktır ve cezayı gerektirir bir suçtur.
İslâm Dini, İslâm cemiyetinde yaşayan gayr-ı müslimleri dahi içki ticaretinden men ederken, bir mü’min Âhiret azabına uğratacak böyle büyük bir günahı/ zulmü nasıl işleyebilir?
İslâm Dini’ne inananlar içkiye harb ilân etmelidir.
6 Tac, 3/141.
7 C. Sağîr, 2/203.
8 M.S. Müslim, Hn. 930.
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İmanımız bunu gerektirir. İçki içmemeli, içki satışı yapan dükkân ve lokanta sahiplerini yumuşak ve ikna edici dille ikaz etmeliyiz. Bu ilâhî yasağa
uymayanlarla ticarî münasebetlerimizi sürdürmemeliyiz.
İyice bilmeliyiz ki, içki içen insanlar, sosyal konumları ve tarihî şahsiyetleri ne olursa olsun, günahkâr insanlardır. Dine, olgun akla ve müsbet bilim verilerine karşı çıkan zavallılardır. Bunun içindir ki, yalnız mü’minler değil, aklını ölçü alan ve toplum yararını düşünen bütün insanlar da içkiye düşmandırlar.
Bizdeki Yeşilay’a benzer kuruluşların dünyamızın bütün ülkelerinde bulunuşu bunun delilidir.
Hutbemizi iki âyet manâsı ile bitiriyorum:
[“Her kim Allah’a ve Peygamberine karşı gelir de Allah’ın koyduğu haram
sınırını (bu sınırları tanımaksızın) aşarsa içinde ebedî kalıcı olarak Allah onu
Cehennem Ateşine atar. Ona aşağılatıcı bir azab vardır.”
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“(O halde) günahın açığa çıkanını da gizli kalanını da bırakın. Zira günah işleyenler kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle mutlaka cezalandırılacaklardır.”]9

9 Nisa, 14; Enam, 120.

Hayatımız Filme Alınıyor

Ölüm, dünya hayatı için son, Âhiret hayatı için başlangıçtır. Ferdî, ailevî
ve içtimaî hayatın akışı içerisinde giderek ölüme yaklaşırken çoğunluğumuz
ebedî hayat için yeni bir doğuşun arifesinde olduğumuzun şuurundan yoksundur.
Âhiret hayatının dehşet verici korkuları ve azapları, ümitleri ve nimetleri,
bize pek çok uzaktaymış gibi görünüyor. Oysaki hayat takviminin son yaprağı her an düşebilir. Hayat filminin çekimi her an bitebilir.
Evet... Hayatımız filme alınıyor, sözlerimiz tespit olunuyor. Aktörlüğünü
ve seslendirmesini yaptığımız hayat filminin çekimi, tescil işlemi melekler tarafından yapılıyor. Mânevi objektifler yalnız umumî görüntümüzü değil, irademiz altında azalarımızdan sâdır olan her ameli, ayrı ayrı ve yakın çekimle
tespit ediyorlar. Sözlerimiz vazifeli melekler tarafından kayda almıyor.
Bu hayat filmi; çekim zamanlan ve mekânları, belirlenmiş resimleri, söyleniş anları ve gayeleri işaretli olarak satırlanmış sözleri ile bir Amel Kitabı /
hayat Filmi olarak bizlere sunulacak.
Rabbimiz şöyle buyuruyor.
Câsiye sûresi âyet 29:
“İşte bu, aleyhinize gerçeği dile getirecek (hazırlattığımız amel) kitabımızdır.
Zira biz neler yapıyor idiyseniz (meleklerimize) görüntülerini aldırtıyor; tescillerini
yaptırıyorduk.”
Evet, bizler için görevlendirilmiş olup bizden ayrılmayan yüce melekler
tarafından, amel Amel kitabımız /hayat filmimiz için bütün inançlarımız, sözlerimiz ve davranışlarımızın örnekleri çıkarılıyor.
İnfitar sûresi âyet 10-11:
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“Sizin üzerinizde hakiki bekçiler, (amel ve hareketlerinizi her an gözeten Allah
katında) çok şerefli yazıcı melekler vardır. Onlar ne yapıyorsanız onu bilirler.”
Zühruf sûresi âyet 80:
“... Evet, (evet) yanlarında bulunan elçilerimiz (onların yaptıklarım) yazıyorlar.”
İks ışınlarının vücut yapımıza nüfuz edişi gibi onlar da bedenî ve ruhî
bünyemize nüfuz edicidirler.
Kaf Sûresi, âyet 16-18:
“And olsun insanı biz yarattık. Nefsinin O’na ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz (ve meleklerimiz) insana şah damarından daha yakınız. İnsanın hem sağında hem de solunda durup onun amellerini tespit etmekte olan
iki meleği de hatırla. O insan, bir söz kaçırmaya görsün yanında (görüntüyü
alan ve kayda geçiren) hazır bir gözcü vardır.”
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İnsan melekler tarafından hazırlanan bu amel dosyasıyla Mevlâmızın huzuruna çıkacak, kitaplaşan hayat filmi bizzat kişiye izlettirilecek ve okutturulacak. Bunun için de ona şöyle denilecek:
“(Ey İnsan!) Oku (amel) kitabını, bugün sana karşı iyi bir hesap görücü olarak kendi nefsin yeter.1
Mü’min ve itaatli kişi izleyecek ve okuyacak da bütün hayırlarım tek tek
görecek.
Al-i İmran âyet 30:
“O gün herkes yaptığı her bir hayrı (amel kitabında) hazır olarak bulacak...”
Bakacak ki:
a) Allah’a ve O’nun kanunlarına yoruma gitmeksizin ve taviz vermeksizin inanmış... kayıtlı.
b) Huşu ile kılınmış namazları, oruç, zekât, hac ve kurban ibadetleri görüntüleri ile tespit edilmiş.
c) İnsanlarla iyi geçinmiş, doğruyu söylemiş, adaletli icraat yapmış, Hakk’a
çağırmış, Bâtıl’lardan sakındırmış hepsi tescilli.
d) Bedenî çalışmalarla, kültürel faaliyetlerle, nakdî yardımlarla Allah için
yaptığı cemiyet hizmetleri tek tek belirlenmiş.
1 İsra, 14.

Kâfir, münafık ve günahkâr kişi de bakacak amel kitabına; bütün serlerini
okuyacak, korku ve dehşete düşecek, eyvah diyecek inleyecek...
Kehf Sûresi âyet 49:
“Artık amel kitabı/hayat filmi ortaya konmuştur. Günahkârları onun içindeki (görüntülerden ve kayıt)lardan ötürü korkuya düşmüş görürsün. Eyvah
bize derler. Nedir bu kitaptaki (görüntüler ve tespit)ler? Küçük büyük her bir
ameli ayrıntılarıyla ortaya koymuş. Onlar bütün yaptıklarını amel hazır bulmuşlardır.
(Ey Peygamber!) senin Rabbin hiç bir insana zulmetmez.”
Evet, inançsız ve amelsiz kişi de inanç ve amel hayatını ayrıntılarıyla tespit edilmiş bulacak.
İslâm Nizamı’nı çağ dışı görmüş, onunla çatışan materyalist sistemleri övmüş, Hz. Muhammed’i hayat önderi tanımamış, insanları putlaştırarak izinden
gitmiş, namaz kılmamış, zekât vermemiş, faiz alıp vermiş, karaborsacılıkla sömürmüş, içki, kumar ve zinaya dalmış, zulmetmiş, yalan söylemiş, aldatmış,
çocuklarını Müslümanca terbiye etmemiş, mü’minlerin ızdırapları ile elemlenmemiş... Bütün bu ve bu gibi büyük günahların, küçücük şerlerin hepsini tüm
ayrıntılarıyla okuyacak amel kitabında, görecek hayat filminde.
Okuyacak/görecek de korku, dehşet, nedamet, feryat ve neticesiz emeller kasırgalaşacak.
Âl-i İmran âyet 30:
“... O gün (inkarcı ve günahkâr) nefis; şer amelleriyle arasında uzun mesafeler olmasını ister...”
İster ama ne fayda. Allah’ın şerîatini inkâra, emir ve yasaklarını fiilen redde alışmış kişi sezinlediği azabın korkusu içinde inkâr ve reddine bir daha
başvuracak da, amel kitabına/hayat filmine: “hayır” diyecek. “Bu benim değildir” diyecek, işte o zaman, ağzı mühürlenecek, organları konuşturulacaktır.
Yasin Sûresi âyet 65:
“O gün ağızlarına mühür basarız. Ne yapıyor idiyseler bize elleri söyler,
ayakları (ve diğer uzuvları da) şahitlik eder.”
Organları aleyhlerine şahitlik edince de artık ileri sürecek bir mazeretleri
kalmayacak, organlarını yermekten öte bir şey yapamayacaklardır.
Fussilet Sûresi Âyet 21-23:
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“Onlar derilerini şöylece yererler; niçin aleyhimize şahitlik yaptınız? Derileri de şöyle cevab verirler:
- Her varlığı konuşturan Allah bizi konuşturdu. Sizi ilk defa o yaratmıştı.
İşte O’na döndürülüyorsunuz. Siz (günahları işlerken) kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden gizlenmiyordunuz. Yaptıklarınızın çoğunu Allah’ın bilmeyeceğini sanıyordunuz.
İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti. Ziyana uğrayanlar olup çıktınız.”
Artık muhakeme bitmiş, kaçınılmaz son gelip çatmış, ceza ve mükâfat
faslı başlamıştır.
Hakka Sûresi âyet 19-31:
“Artık kitabı sağ eline verilmiş olan kişiye gelince O şöyle der: Alın okuyun (hayat) kitabımı. Ben (amel kitabıma) göre hesabımın görüleceğine inanmıştım. Artık o, yüksek cennette mutlu bir yaşayışın içindedir...”
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Büyük olan Allah’a inanmadığı ve yoksulların doyurulmasına çalışmadığı
için Kitabı sol eline verilmiş olan kişiye gelince, o da şöylece vahlanır:
“Ah! keşke benim kitabım verilmeseydi de (amel kitabımca belirlenen)
hesabımı bilmeseydim. Ah! Keşke o ölüm (hayatıma) bir son verici olsaydı.
Malım bana fayda vermedi. Bütün gücüm benden sıyrıldı; yok olup gitti.”
Yüce Allah da şöyle buyurur: “Tutun onu, bağlayın. Sonra da alevli ateşe,
Cehennem’e yaslayın.”
Mü’minler!
Melekler tarafından ‘ilâhî objektifler altında ve mikrofonlar önünde hayatımız filme almıyor.
Rolünü Kur’ân ve Sünnet kıstaslarına göre yapabilenlere müjdeler olsun.
Çünkü onlar için “Ölüm ilâhî bir hediye”2 ve ebedî hayatın mutlu bir başlangıcı olacaktır.
Hutbemizi Haşr sûresinin 19 ile 20. âyetlerinin manâlarını sunarak bitiriyorum:
“Allah’ı unutmuş, Allah da nefislerine, kendilerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. Onlar itaatten çıkanların ta kendileridir. Cehennemliklerle Cennetlikler bir
olamaz. Kurtuluşa erenler Cennet yaranı olanların ta kendileridir.”
2 K. Hafâ, Hn.. 2667.

İslam İnsanına Muhtacız

İslâm Dini, insanları Allah’a bağlayan, Hz. Muhammed’in önderliğinde ve
Kur’ân düsturları çizgisinde tekâmüle yönelten ve mutluluğa erdiren son İlâhî
Nizâm’dır.
İnsanlığa, tabiat, fert ve cemiyet yapısıyla uyumlu bir hayat programı sunan İslâm Dini, Allah’a ve Âhiret Günü’ne iman gibi itikat esaslarını ihtiva etmektedir. Bu iman düzeni ile de insana bütün varlıkları ve kendi öz varlığını tanıtmaktadır. Ayrıca yaratılış gayesini öğretmekte, hayatı ve ölümü açıklamakta,
ceza ve mükâfat içinde ebedî bir hayata varis olduğunu bildirmektedir.
İslâm Dini, insana vazifelerini talim etmekte; Allah’a bağlayan namazı, cemiyet insanı kılan zekâtı, ruhu arındırıp eşitlik eğitimi yaptıran orucu ve dünya Müslümanlarını kaynaştıran haccı ana vazifeler olarak yüklemektedir.
Dinimiz, insanların eşit, mü’minlerin kardeş olduğunu bildirmekte, sosyal adaleti ve istikrarı da görevleştirmektedir.
İslâm Hayat Programı mükellef kıldığı mezkûr vazifeler ve koyduğu temel kaideler yanı sıra,
- Birlik ve dirlik içinde yaşamayı,
- Karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşmayı,
- Bedenî ve ilmî çalışmayı,
- Özde, sözde ve işte en güzele ulaşmayı,
- İyiye ve doğruya çağırmayı,
- Kendilerimiz için istediklerimizi başkaları için arzulamayı ve
- Cemiyet hizmetinde yarışmayı da öğütlemekte, bu faziletlerin Âhiret saadetine erdirici ibâdetler olduğunu açıklamaktadır.
İslâm Dini, ilâhî aşkı körleten, ahlâkî duygulan zedeleyen, ferdî ve sosyal
hayatı zaafa uğratan söz, iş ve davranışları da yasaklamaktadır. Dinimiz,
- Cehalet, tembellik ve çekişmeyi,
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- Yalan, iftira ve jurnali,
- Gurur, kin ve hasedi,
- İçki, kumar ve zinayı,
- Gereksiz üretim, tüketim ve lüksü,
- Kibir, zulüm ve riyayı,
- Rüşvet, karaborsacılık ve faizciliği de Âhiret azabına uğratıcı haramlar
olarak bildirmektedir.
Hulâsa etmeye çalıştığımız emir ve yasaklarından anlaşılacağı üzere dinimiz maddî ve manevî kalkınmamız için gerekli olan düsturları hayat programı içine almış, iman ve ibâdet mevzuu olarak kafalara ve kalplere işlemiştir.
Dünya ve Âhiret saadetimizin bu ilâhî yasalara bağlılıkla gerçekleşeceğini duyurmuştur.
Saygıdeğer Mü’minler!
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Böyle yüce bir dine, tecrübelerle dolu bir tarihe ve zenginliklerle dolu bir
vatana sahipken neden mutlu olamıyoruz? Niçin gelişemiyoruz? Kafalarımızı
çatlatırcasına düşünmeli, suçluyu tespit etmeliyiz.
Düzen ve insan unsurlarıyla insanlığın saadetini ve gelişimini üstlenen
İslâm zaviyesinden bakıldığında bu yakıcı soruların teşhis ettirdiği suçlunun
yetiştirdiğimiz ve cemiyetimizin kaderini ellerine terk ettiğimiz insan tipi olduğu görülecektir.
Evet... Bu tip bütün varlığı ile Allah’a ve Ahiret Günü’ne inanamayan,
ahlâk değerlerini yüceltemeyen, ferdî mutluluğunu cemiyetin refahında göremeyen, dünya hayatını Ahiret gayesiyle aşkla yaşayamayan maddeci insan tipidir. Yani ben, sen ve o’dur.
İktisâdi hayatımızı inceleyiniz. İlim hayatımıza bakınız. İdâri hayatımızı
tahlil ediniz. Adlî mekanizmamızı tetkik ediniz. Bu suçlu tipinin değişik örneklerini göreceksiniz.
- Menfaatlerini mabutlaştıran siyasimiz,
- Izdırab dindirmeyi vicdan zevki haline getiremeyen doktorumuz,
- Çıkarları için adaleti hançerleyen yöneticimiz,
- İnce bir telkin edasıyla irşad edemeyen din görevlimiz,
- Hissiz ve acımasız zenginimiz,

- Alacağı ücret için, suçluyu masum, zâlimi mazlum gösterebilen hukukçumuz,
- Rüşveti tabiîleştiren memurumuz,
- Şöhret düşkünü çilesiz, verimsiz ilim adamımız,
- Dinî ve millî harsımızdan (kültürümüzden) kopmuş, örnek olma vasfını yitirmiş öğretmenimiz,
- Güzeli meydana getirme aşkından yoksun sanatkârımız,
- Vurguncu tüccarımız, işini istismar eden işçimiz, emeği sömüren işverenimiz,
- Tefrikayı körükleyici, yıkıcı akımları teşvik edici, ahlâk değerlerimizi
katledici gazetecimiz bu suçlu tipine birer örnektir.
Misallerimizi çoğaltabiliriz. Faziletliler, vazifesini yapan imanlı münevverler, elbetteki mevzûumuzun dışındadır.
Fakat ne kadar acıdır ki, baskıcı lâiklik çizgisiyle yüce dinimizden, ibret
alınacak tablolarla dolu tarihimizden, güzelliğini İslâm’ın fazilet motiflerinden
alan geleneklerimizden ve güzel sanatlarımızdan uzakça duran öksüz öğretim
ve eğitim düzenimiz bu madde ve mâna müflisi insan tipini yetiştirmekte devam etmektedir.
Evet... Cemiyetimiz(toplumumuz) bu suçlu tipinden müşteki ve muzdariptir.
Allah ve Peygamber hâkimiyetini kabul etmeyen, iktidar, menfaat, nefret ve zulüm dışında ölçü tanımayan, yalnızca aklını ve maddeci akımları putlaştıran, yüce ve kudsî duygulardan yoksun bu insan tipinden toplumumuz
şikâyetçi ve ızdırablıdır.
Bunun içindir ki maddî ve manevî kalkınmamızı sağlayacak, mutlu olacak ve mesut edecek İslâm insanına muhtacız. İslâm insanı olmaya ve nesillerimizi İslâm insanı olarak yetiştirmeye mecburuz.
Akıl ve inanç bunu gerektirmekte, ülkemiz-milletimiz, İslâm insanına
muhtaç bulunmaktadır.
- Yabancı akımları İslâmî kültürel değerler potasında eritmek,
- İstikrar ve huzur sağlamak,
- Muhtaç olduğu din, bilim ve teknik kadrolarını yetiştirmek,
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- Tarımcılığını modernleştirip ağır sanayiini kurmak ve de bilim teknolojisini oluşturmak,
- Ordusunu ölürsem şehit, kalırsam gazi şuuru ile ve de lüzumlu araç
ve silâhlarla donatmak zorunda olan ülkemiz-milletimiz kendisini toplumuna
adayacak İslâm insanına muhtaçtır.
Evet... Yurdumuz,
- Yalnız Allah’ın huzurunda baş eğecek,
- İslâmî iman ve hayat düzeninde birleşecek,
- Sevgiyi, bilgiyi ve çalışmayı ibadet bilecek,
- Sosyal adalet yolunda, fazilet uğrunda çile çekecek,
- İlim yuvalarını, fabrikaları camiler gibi mukaddes tanıyacak,
- Kanayan bir yara gördü mü yüreği yanacak...
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- Dünya hayatını, Ahiret saadetine erme aşkıyla yaşayacak İslâm insanına muhtaçtır.
Devlet adamlarımızın, eğitimcilerimizin, din âlimlerimizin yazıl ve görsel medyamızın en büyük vazifesi İslâm insanını yetiştirmektir. Bu mukaddes
dâvamıza alâka duymayacak her kalb elbetteki samimiyetsiz, her vicdan elbetteki hissizdir.
Mü’minler!
Dünya ve Âhiret mutluluğumuz için, toplum kalkınmamız için İslâm insanı olmaya çalışalım.
Hak ve Halk katında yüce olanlar ancak İslâm İnsanı olanlardır. Çünkü
onlar Peygamberimizin ifadesiyle “Allah’ın dostu”1 durlar.
Hutbemizi İslâm insanı olanların değerini ve mutlu geleceğini açıklayan
âyet manalarıyla bitiriyorum.
“İman edenler ve İslâm Hayat Programına göre hayırlı ameller yaparak İslâm
insanının vasıflarını taşıyan1ar (yok mu?) Onlar insanların en hayırlılarıdır.
Onların Rableri katındaki mükâfatı altından ırmaklar akan ve içinde ebedî olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Rablerinden hoşnut olmuşlardır. İşte bu sonuç, Rabbinden saygı duyarak korkanlar içindir.”2

1 Muntahab-u Kenzül-Ummal, 1/90.
2 Beyyine, 7-8.

Ezan-ı Muhammedî İslâm Mesajıdır

Yeryüzünün muhtelif kıtalarında, değişik şehirleri, kasabaları ve köylerinde, farklı dilleri konuşan insanlar arasında, barış ve savaş dönemlerinde ve
ihtilâl ortamlarında bin dört yüz küsur yıldır her an varlığını koruyan ve koruyacağı inancını veren bir kültürel değer biliyor musunuz?
İşte bu değer İslâm Dini’nin yaşayan bir mucizesi olan Ezan-ı Muhammedi’dir.
Hutbemizde Ezanımızı konu edineceğiz.
Şanlı Peygamberimizin Mekkeli ilk mü’minlerle birlikte Medine’ye hicret
etmelerinden sonra mü’minlerin birleşme merkezi, Peygamberimiz tarafından
inşa edilmiş Mescid-i Nebî olmuştu.
Mescid-i Nebi, Müslümanların ibâdet mahalli olduğu gibi, Medine İslâm
Devleti’nin siyasî, idarî, askerî merkezi ve aynı zamanda bir ilim ve irfan ocağıydı.
Müslümanlar Peygamberimizle ve arkadaşlarıyla ancak namaz vakitlerinde Mescid-i Nebî’de görüşebiliyorlar, günlerinin diğer kısımlarında gerekli
hayatî faaliyetlerde bulunuyorlardı.
Fakat Müslümanların her biri, namaz vakitlerinde arzu ettikleri gibi camiye gelemiyorlardı. Bazen geç kalıyorlardı. Bazen da pek erken geliyorlar, namaz vaktini beklemek zorunda kaldıkları için de günlük çalışmalarını aksatmış oluyorlardı. Çünkü mü’minleri tam namaz vakitlerinde camiye davet edecek bir vasıta yoktu.
Nihayet bu problemi çözmek üzere Peygamberimizin riyasetinde (başkanlığında) istişarî bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda birçok fikirler ileriye
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sürüldü. Bir kısmı çan çalınarak, diğer bir kısmı boru çalınarak, üçüncü bir
grup da yüksekçe bir yerde ateş yakılarak Müslümanlara namaz vakitlerini haber vermeyi teklif ettiler. Teklif olunan usûller, Hıristiyanlara, Yahûdilere ve
Mecûsilere ait olduğu için kabul görmedi.
Peygamberimizle sahabileri arasında bu konunun görüşüldüğü günlerden birinde ilk mü’minlerden Abdullah bin Zeyd bir rüya görür. Rüyasında
nurlu bir zat, kendisine namaz vakitlerini bildirecek en hayırlı yolu göstereceğini söyler. Mescid-i Nebî’nin damına çıkarak bildiğimiz şekliyle Ezan’ı okur
ve öğretir.
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Abdullah bin Zeyd uyanır uyanmaz Peygamberimizin huzuruna gelir
ve rüyasını nakleder. Peygamberimiz, kendisine öğretilen ezan cümlelerini
davûdî bir sesi olan Hz. Bilâl’e öğretmesini emir buyurur. Böylece Hz. Bilâl
yakıcı sesiyle Medine şehrinde ilk ezanı okur. Bilâl’in ezanını işitir işitmez
başta Hz. Ömer olmak üzere yirmiye yakın sahâbi, koşa koşa mescide gelerek Abdullah bin Zeyd’in gördüğü rüyayı kendilerinin de aynen gördüklerini bildirirler.1
Böylece 14 asırdır aynı cümlelerle okunan ezân-ı Muhammedi, Peygamberimizin onayı ve Rabbimizin “(Ey Muhammed!) Biz senin şanını yücelttik”2
anlamındaki âyeti ile bu onayı pekiştirmesi sonucu bildiğimiz şekliyle- Ezan
mü’minleri namaza çağırıcı davet olur.
Mü’minler!
İslâmî ölçüler, Rabbimizden Peygamberimize, Peygamberimizden insanlara gelir.
İslâm Dini’nin özü ve özeti olan Ezan Allah bilir mü’minlerin ilânı ve
birbirlerini kurtuluşa çağırışı olacağı için mü’minlerden Hz. Peygambere, Hz.
Peygamberden Rabbimizin onayına varan bir çizgi takip etmiştir.
İnsanlara mutluluğa erdirici nizamının ancak İslâm Dini olduğunu müjdeleyen mübarek bir mesaj olan ezan, bu dinin özünü yansıtan mukaddes bir
çağrıdır.
Gerçekten yüce dinimiz, Allah’a iman ve itaat ile son ve evrensel elçisi kıl-

1 a) Sünen-ü Ebû Davud, Bab-ü Keyfi”1-Ezân.
b) Müslümanlıkta İbâdet Tarihi, Tahir Olgun, 2. baskı, sh. 62.
2 İnşirah, 4.

dığı Hz. Muhammedi hayat önderi edinme esaslarına dayanmaktadır. Bu esaslar da ezanımızın, “Ben Allah’tan başka tapılacak hiçbir ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed’in O’nun Peygamberi olduğunu tasdik ederim.” anlamındaki,
“Eşhedü en lâilâhe illellâh”
“Eşhedü Enne Muhammeden Resûlüllah” ifadelerinde ne güzel açıklanmaktadır.
Dinimizin, Allah’ın Kurânî emirlerine ve yasaklarına itaat ederek O’na ibadet etmeye çağıran düsturlarını, dünya ve âhiret mutluluğuna erdirici kurallarını, “Haydin namaza, gelin kurtuluşa” anlamındaki:
“Hayya ale’s Salâti”
“Hayye ale’l Felâhi”
cümleleri, ne vecîz bir şekilde açıklamaktadır.
Tekrarlanan “Allahü Ekber” tekbir’i ile mutlak ve siyasî hakimiyetin ancak Allah’a ait olduğunu pekiştirerek ilan eden Ezân-ı Muhammedi, İslâm
Toplumu’nun ancak İslâm’ın emirleri ve yasaklarına dayalı olabileceğini bildirir yönü, ne kadar açık ve kesindir.
Her sabah dünya yeniden kurulurken, gerçeği kavrayabilecek insan kafasına İslâm Dini’ni tanıtan ve bu Hak Din’e iman edilmesine ve kurallarının
yaşanmasına her gün beş defa davet eden Ezan-ı Muhammedi’nin bu etkin
muhtevası ne kadar engindir.
Aziz Müslümanlar!
Peygamberimiz ve ilk mü’minlerin, Mekke kâfirlerinin zulmü ve baskısından kurtuldukları yılda; ilk İslâm cemiyetinin teşekkülü sırasında varlığını kazanan ezan, 14 asırdır İslâm ülkeleri için bir hürriyet beratı, bütün mü’minler
için güftesi değiştirilemez evrensel bir istiklâl marşı olmuştur.
Elbetteki, ezansız İslâm cemiyeti, mü’minler diyarı düşünülemez. Ezanların dinmesi, esaretin ilk canlı ifadesidir.
İstiklâl Marşımızdaki şu mısralar bu gerçeği ne güzel açıklamaktadır.
Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli
Ebedî Yurdumun üstünde benim inlemeli.
Evet, bir istiklâl marşı olan ezan, aynı zamanda İslâm topluluğunun gerçekten zaman ölçüsüdür. İslâm cemiyetinde günler ezanlarla beş ana vakte ay-
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rılmakta, ezanla başlayan gün, bu mukaddes ölçüye göre bölümlere ayrılmakta, inananlara bir disiplin ruhu aşılamaktadır.
Ezan-ı Muhammedi’nin dinimizdeki engin kudsiyeti dolayısıyladır ki, ezanı ancak onun içeriğine inanan ve ulvî mâ’nâsını kavrayan akıllı bir mü’min
okuyabilir.
Bunun içindir ki, dinimizde sarhoşun, delinin, henüz mümeyyiz olmayan
çocuğun, cünüb olan kişinin ezan okumaları mekruhtur. Bir diğer anlatımla
ona saygısızlık olduğu için günahtır. Bu kimselerin okuyacağı Ezan’ın tekrar
okunması gerekir.3
Dinimizde, Ezanın okuma şartlarına gösterilen bu hassasiyet (duyarlılık)
dinlenilmesi üzerinde de gösterilmiştir. Kur’ân okumakta olan kişiler de dahil
olmak üzere her mü’min ezanı derin bir huşu ile dinlemek, Peygamberimizin
emri gereğince müezzinle beraber ezan kelimelerini tekrar etmekle vazifelidir.
Bu mevzuda Şanlı Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
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“Ezanı işitince müezzinin söylediği kelimeleri siz de söyleyiniz.”4
Mü’min, Ezan’ı dinlerken müezzinle birlikte Ezan kelimelerini tekrar edecektir. Ancak “Hayye Ales-Salah ve Hayye Alel-Felâh” cümlelerini dinlediğinde “Gerçek güç ve kudret yalnızca büyük olan Allah’ındır” anlamında “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’1-Aliyyil-Azîm” diyecektir.5
Mü’minler!
Allah’ın kudretini, O’nun buyruklarına uymanın zaruretini, son Peygamber Hz. Muhammed’in insanlık önderliğini ilân eden ve bizleri bu ilahi çağrının
gölgesinde felaha çağıran ezanları, imanlı ve sevdalı bir gönülle dinleyelim.
Ülkemizin yaklaşık yetmiş bin camiinde günde beş kez olmak üzere
350.000 defa okunan ezanları, hayat yolunda, bizlere sıratı müstakimi gösteren hakikat levhaları, ma’siyetler karşısında ikaz ve tehlike işaretleri olarak değerlendirelim.
Ezanları açıklamaya çalıştığımız kudsî muhtevasıyla değerlendiremeyenleri bakınız Rabbimiz nasıl vasıflandırıyor:
“Ezanlarla namaza çağırdınız zaman onu (ezanı ve namazı) oyun ve eğlence
3 El-ihtiyar Litelîlil-Muhtar, Bab’ul-Ezân.
4 S.B.M. Tecridi Sarih Tercemesi, 2/465.
5 Zâdül-Meâd 2/19.

mevzuu edinenlerin bu tutumu hiç şüphesiz akıllarını kullanamaz kişiler olmaları
yüzündendir.”6
Yüce Rabbimden cümlemizi Ezan’lara icabet eden, camilerde birleşen
bahtiyar kullarından kılmasını diler, hutbemizi bir hadîsle bitiririm:
“Bir mü’min Ezan’ı işittiğinde; ‘Ben de Allah’ın birliğini tasdik eder, O’ndan başka İlâh olmadığına, ortağı bulunmadığına şehâdet eder, Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve Peygamberi olduğunu kabul ederim. Ben de Allah’a
Rab, Muhammed’e Peygamber, İslâm’a Din olarak razı oldum’ derse (kul hakları müstesna) günahları affolunur.”7
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6 Mâide, 58.
7 S. Tirmizi, Hn. 210.

Berat Gecesi

Peygamberimizin değerlerini açıklayıcı hadisleriyle yüceleşen üç aylar,
İslâm Dini’ni öğrenme ve yaşamaya özel bir önem verilmesi gereken bir mânâ
mevsimidir.
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İslâmi çizgideki güzel amellerimize kat kat mükâfatın verileceği bu bereketli mânâ mevsiminin mühim bir özelliği de rahmet ve mağfiret gecelerimizden Berat Gecesi’ni ihtiva etmesidir.
..................... günü akşamı idrak edeceğimiz Berat Gecesi, bir mü’min
olarak önemsememiz ve değerlendirmemiz gereken pek yüce bir gecedir.
Hutbemizde bu gecenin kudsiyetini sualler ve cevablar manzumesi içinde açıklamaya çalışacağız.
a) Yüce Allah insanlar için koyduğu son emirleri ve yasaklarını ihtiva eden
Kur’ân-ı Kerim’i Cebrail isimli melek aracılığı ile Peygamberi Muhammed’e indirdi.
Bir ramazan ayı Kadir Gecesi’nden başlayarak yirmi üç yıllık zaman dilimi
içersinde Hz. Muhammed’e getirdiği Kur’ân-ı Kerim’in âyetleri ve sûrelerini
Cebrail (a.s.) nereden alıyordu?
Zamandan ve mekândan münezzeh olan Rabbimiz-den doğrudan doğruya mı?
Yoksa özel bir kutsal mekândan mı?
Cebrail (a.s.), Hz. Peygambere indirdiği Kur’ân âyetleri ve sûrelerini dünya göğündeki bilmediğimiz ve bilemeyeceğimiz hususî yerinden alıyordu.
Berat Gecesi, Kur’ân-ı Kerim’in ilâhi bilgilerin mekânı olan yedinci gök-

teki Levh-i Mahfuz’dan Cebrail’in aldığı dünya göğündeki özel mekânına bir
bütün halinde indirildiği bir gecedir.
Bunun içindir ki Berat Gecesi Kur’ân’la ilgili bir gecedir.
Rabbimiz Duhân sûresinin ilk üç âyetinde bu gerçeği şöylece açıklar:
“Hâ Mim. Gerçekleri açıkça bildiren bu Kitab’a; Kur’ân-ı Kerim’e and olsun.
Hakikaten biz O’nu mübarek bir gecede indirdik...”1
b) Dünyamızdaki tabiat düzeninin ihtişamını düşündük mü?
Yağmurlar, karlar yağar, kasırgalar, zelzeleler vücuda gelir. Kara toprakta
bin bir çeşit desen renk ve kokuda mahsuller sergilenir.
Denizlerde ve karalarda muhtelif cins balıklar ve hayvanlar doğar ve ölür.
İnsanlarda da doğumlar ve ölümler birbirini takip eder.
Yerküremizdeki bütün bu olaylar programlı mıdır?
Bu hâdiselerin düzenleyici vazifeleri var mıdır?
Sayılamayacak kadar çok ve muhtelif olan bu olguların plânı ve vazifeleri
mevcutsa plânın hazırlandığı, vazifelerin belirlendiği bir zaman var mıdır?
Mü’minler!
Bütün olaylar Kader Programı içinde yıllık plânlar halinde programlıdır.
Vazifelileri de meleklerdir.
Berat Gecesi de gelecek bir yıl içinde doğum, ölüm, rızıklar ve tabiat olayları gibi vücuda gelecek bütün olayların programlandığı zamandır. Anlaşılacağı üzere gelecek bir yılımızla ilgili hayat programımızın düzenlendiği gecedir.
Rabbimiz, bu gerçeği şöyle açıklar.
Duhan sûresi âyet 31:
“(O gece öyle bir gecedir ki) her hikmetli iş katımızdan bir emirle o zaman
programlanır...”
c) Toplum hayatı yaşayan insanlar arasında aracılığı red olunmayan, istekleri geri çevrilmeyen dostlar vardır.
Acaba Allah katında aracılığı red olunmayan, isteği kabul gören kullar var
mıdır?
1 Mübarek gecenin ve açıklanan özelliklerinin Kadir gecesi ile ilgili olması da muhtemeldir.
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İnsanlar arası ilişkilerde, özellikle karşılanabilecek taleplerin geri çevrilmediği özel zamanlar vardır.
Acaba Allah katında taleplerin karşılandığı kutsal zamanlar var mıdır?
Bütün insan toplumlarında suçluların salıverildiği genel af günleri kabul
edilmektedir.
Acaba Allah katında günahkârlar için tarihi belirli af günleri ve geceleri var mıdır?
Allah katında aracılığı red olunmayan, isteği mutlaka kabul gören kullar
elbette vardır.
Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed bu kulların başındadır. O’nun kabul olunan ve bizimle ilgili bulunan dualarından biri ve bizim için en önemli
olanı da Berat Gecesi hatırasını taşır.
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Çünkü Peygamberimiz Şabanın 13. gecesi ümmeti hakkına şefaat istemiş,
bu şefaatin üçte biri verilmiştir. 14. gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiştir. 15. gecesi olan Berat Gecesinde de talep etmiş, ürkek, devenin sahibinden kaçtığı gibi Allah’a kulluktan kaçanların dışında O’na bütün ümmetine şefaat etme hakkının tamamı verilmiştir.2
Saygıdeğer Mü’minler!
Bütün geceler duâların kabul edileceği zaman birimleridir. Ne var ki Allah
katında isteklerin özellikle kabul göreceği mukaddes zamanlar da vardır.
Berat Gecesi bu kudsi zamanlardan biridir. Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklıyor:
“Şaban ayının yansı gecesi olduğunda (Berat Gecesi olan) bu geceyi ibâdetle
geçiriniz. Ertesi günü de oruca kalkınız.
Zira (her gece olduğu gibi ) bu gece de Hz. Allah güneşin batışı ile dünya semasını rahmeti ile kuşatır da tan yeri atıncaya kadar (kullarına) şöyle buyurur:
- Günahlarının bağışlanmasını isteyen yok mu? Onu bağışlayayım.
Rızık taleb eden yok mu? Onu rızıklandırayım.
Bir hastalığa tutulup da şifa dileyen yok mu? Ona sıhhat ve afiyet bahşedeyim.”3
2 Alûsî, Ruhul-Meani, Duhan 3, 25/112.
3 Tac, 2/93.

d) Allah katında tarihi belli af günleri ve geceleride vardır.
Berat Gecesi bu gecelerden biridir.
Peygamberimiz şöyle müjdeliyor:
“Şaban ayının yarısı gecesi (olan Berat Gecesi) nde Allah mağfireti ile zuhur eder de kendisine ortak koşan, kin tutmakta devam eden, haksız yere cana kıyan(ve bu günahlarından tövbe edip af dilemeyenler)den başka bütün
müminleri bağışlar.”4
Muhterem Mü’minler!
Dini ölçülerle önemini açıklamaya çalıştığımız Berat Gecesi, Kadir Gecesi
gibi yılın günleri arasında devreden ve kesin olarak bilinmeyen bir gece değildir. O, kati olarak bilinen ve Şaban ayının on dördünü on beşine bağlayan gecedir. Bu sebeple belirli olan bu gecemizi kutlama programını da şöylece belirleyebiliriz:
a) Peygamberimiz her kameri ayın 13. 14. ve 15. günlerini oruç tutar ve
oruç tutulmasını öğütlerdi.
Berat gecesi gününden bir gün öncesi Şaban ayının 13. günü olduğundan
mümkünse o gün oruca başlamalı, 14. gün olan Berat gecesi gününü ve 15.
gün olan Berat Gecesi sonrası gününü de oruçla geçirmeliyiz.
b) Berat günü ve gecesi namazlarını mutlaka cemaatle kılmalıyız.
c) Ana-baba gibi büyükleri ziyaret etmeli, duâlarını almalıyız.
d) Duâların kabul olunduğu inancıyla Berat gecesi çok çok duâ etmeliyiz.
e) Ayrıca Kur’ân okumalı, zikir yapmalı, gece namazına kalkmalıyız.
Berat kandilinizi tekrik eder, sıhhat ve afiyet içersinde daha nice nice kandilleri idrak etmenizi Yüce Allah’dan dilerim.

4 Tac, 2/93, Ruhul-Meani, Duhan 3, 25/111.
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Ramazan Mektebi
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Ramazan ayı mü’minler için bir eğitim ve öğretim ayıdır.
Bu ay ibadetler ve hayırlar için özel ve verimli bir aydır. İslâm Dini’nin
kaynağını oluşturan Kur’ân-ı Kerîm’in, Cebrail isimli melek aracılığı ile, Şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed’e indirilmeye başlandığı, hatıralı bir aydır.
Ana ibadetlerimizden olan Orucun kendisinde farz kılındığı aydır.
Kurân inanmakla ve yaşamakla yükümlü olduğumuz İlahi Kitap’tır. Oruç
ise Bu Yüce Kitab’ın çizgisinde yaşabilmek için muhtaç olduğumuz Takva’ya
bizi erdirecek mekteptir.
Rabbimiz Bakara sûresinin 185. âyetinde farz kıldığı orucun bu ayda tutulmasını şöylece emretmiştir.
“Ramazan Kur’ân’ın kendisinde indirildiği aydır. Kur’ân, insanları Allah’ı belirlediği dosdoğru yola iletir. Bu yolun belgelerini ve Hak ile batılların ayırıcı ölçülerini verir.
Sizden her kim Ramazan ayında hazır bulunursa o ayı oruç tutsun...”
Muhterem Mü’minler!
Gerçekten düşünür bir cemiyetçi olarak Ramazan ayını incelediğimizde,
onun dünyamızın amelî eğitim yaptıran çok güçlü bir mektebi olduğunu görürüz.
Bu yüce mektebin genelde İslâmi emirler ve yasaklar ve özelde oruç, namaz, zekât, fitre, Kur’ân okumak ve dinlemek ve çokca zikir yapmak gibi müfredatını uygulayan, geçmiş on bir ayın muhasebesini yapan ve gelecek on bir
aya bedenen ve ruhen hazırlanan ve böylece İslâm Dini’nin hayat düsturlarını yaşama aşkıyla dolan mü’minler Yüce Mevlâmızdan rahmet ve rıza diploması alırlar.

Ramazan mektebinde değinilen bu olumlu neticeyi alabilmek için Ramazan eğitiminin tek hedefi, mü’min hayatının biricik gayesi olan ibâdetlerle,
ciddî bir İslâm insanı olarak kaynaşmak lâzımdır.
Mü’minler!
İbâdet; Yüce Rabbimizin namaz, oruç, zekât, hac, Hakk’a çağrı, mü’minlerle
beraberlik, adalet ve cihad gibi her bir emrini uygulamaktır. Peygamberimizin öğütlediği, af merhamet, tevazu, sevgi ve saygı gibi ahlâkî güzellikleri yaşamaktır. Faiz, zina, içki, kumar, bencillik, zulüm, riya ve yalan gibi ilâhî yasaklardan sakınmaktır.
Hayatının her bir safhasında gerçekleştirmekle emrolunduğu ibâdet hayatını mü’min husûsiyle Ramazan ayında tabiîleştirecektir. Dinimizin, tatbik etmediği emirlerini îfa etmek, kaçınmadığı yasaklarından sakınmak için nefsini
kontrol altına alarak ciddî bir eğitime tâbi tutacaktır.
Mevzuumuzu müşahhas misallerle aydınlatalım:
a) Bir çok mü’min kardeşimiz çocukluk ve gençlik yıllarında terbiye edilmediği veya tembelliği ve gayesiz yaşamayı meslek edindiği için en büyük kulluk görevimiz olan namazı kılmamaktadır.
Namaz, insanı Allah’a bağlayan, İslâm’a göre yaşama gücünü ve zevkini
kazandıran pek feyizli bir ibâdettir.
Namaz kılmayanlarımız Ramazanda mükellef oldukları manevî eğitimin
ilk gereği olarak derhal namaza başlamalı nefislerine bu güzel ibâdeti alıştırmalıdırlar.
b) Mü’minlerin bir kısmı zekâtlarını vermemekte, akrabaları içinde âciz
olanlara nafaka vermek mükellefiyetinden kaçınmaktadırlar. Kur’ân’ın ve Sünnet’in pek çok olan yardım etme emirlerinden yüz çevirmektedirler. Peygamberimizin ifadesiyle yalnız muhteris nefisleri ve aileleri için kazanan manen alçaklar gurubuna girmektedirler:
Yüce Peygamberimizin ifadesiyle yapılan bir iyiliğe asgari yetmiş kat
mükâfatın verileceği bu mübarek eğitim ayında, mü’minler nefislerinin ihtiraslarını yenmeye, cimrilik duygularını gidermeye çalışmalıdırlar. Yardım etmeyi bir vicdan zevki ve iman neşesi haline getirmenin terbiyevî mücadelesini vermeli, ilk önce de vermeye zekâttan başlamalıdırlar.

263

Saygıdeğer Mü’minler!
c) Ferdî, ailevî ve içtimaî hayatımızda, sanat, ticaret ve memuriyet hayatımızda göstermekle mükellef olduğumuz samimiyet, doğruluk, söze ve sözleşmelere bağlılık, hoş görürlük ve sabır gibi İslâmî ahlâk değerlerini gereği şekilde yaşamayan mü’minler de bu üstün sıfatlarla vasıflanabilmek için Ramazan eğitimi ile iradelerini terbiye etmeye çalışmalıdırlar.
d) Bazı zayıf iradeli mü’minler Allah’ın ve Peygamberinin yasak kıldığı içki, kumar, zina, faiz, karaborsacılık, rüşvet, yalan ve kin gibi haramları, bile
bile yapmaktadırlar.
Bir çok mü’minler de dünyaları ve âhiretlerine faydalı olmayan sigara,
aşırı derecede sportif faaliyet, meşru da olsa eğlenceye düşkünlük, faydasız
konuşma gibi ibtilaların mahkûmu olmaktadırlar.
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Ramazan bir eğitim ayı olduğu için bu gibi kusurları ve faydasız itiyadları olan mü’minler bu mübarek ayı nefisle cihâd mevsimi bilmelidirler. Sözü geçen haram ve ibtılalardan kaçınma hususunda nefsiyle sıkı bir savaş vermelidirler.
Hulâsa olarak deriz ki Hayat Nizamımız olan Kur’ân’ın Peygamberimize indirilmeye başlandığı Ramazan ayında biz mü’minler nefislerimize Kur’ân
terbiyesi tatbik etmeliyiz. Nefislerimizi fiilen Kur’ân hayatına intibak ettirirken
Kur’ân’la fikrî rabıtalarımızı geliştirmeye de çalışmalıyız. Bizler Peygamberimizin sünnetini izleyerek Ramazan ayında özellikle Kur’ân okumaya ve dinlemeye önem vermeliyiz. Kur’ân-ı Kerimin Allah’ın Kitabı olduğuna inanan insanlar olarak Kur’ân âyetlerini bu Ramazan ayında ve bize nazil oluyormuş gibi
imanî bir heyecanla okumalı, dinlemeli ve üzerinde tefekkür etmeliyiz. Bunun
içinde Ramazan ayı Kur’ân-ı daha çok öğrenme ayı olmalıdır.
Kur’ân okumasını bilmeyenlerimiz Ramazan gecelerini bu öğrenime tahsis etmelidirler. Kur’ân okumasını bilenler de Kur’ân’dan dersler takip etmeli,
fakat yalnız okuma ile yetinmemelidirler. Kur’ân tercümeleri ve tefsirleri veya
Kur’ân âyetlerini açıklayıcı değişik mevzulardaki muteber dini eserleri okumalıdırlar. Ayrıca vaaz ve konferanslar dinlemelidirler.
Öz ifadeyle Ramazan, mü’minler için bir eğitim ayı olduğu gibi bir öğretim ayı da olmalıdır.
Hutbemizi Hz. Enes’in rivayet ettiği bir hadisle bitiriyorum. O, şöyle anlatıyor:

Şa’ban ayının son günü Allah’ın Resulü bize şöyle hitab buyurdu:
- 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 Ramazanın dışında yetmiş farz 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 sebep olur. Ayrıca oruçlunun
sevabından bir kısmı eksiltilmeksizin ona oruçlunun mükâfatı gibi mükâfat
verilir.
Bu ay, evveli rahmet, ortası bağışlanma ve sonu da Cehennem’den kurtuluş olan bir aydır.
Her kim yönetimi altındakinin işini azaltırsa Allah onu bağışlar ve onu
Cehennem’den 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 şahâdet etmeniz ve Ondan affını 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 havzandan su içirir ve o Cennet’e
girinceye kadar bir daha susamaz.”1

1 Hayatüs- Sahabe, 3/384 den özetlenmiştir.
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Peygamberimizin Hicreti ve Hicrî Takvim

......................günü, Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretini
esas alan İslâmî, diğer bir ifade ile Hicrî takvime göre.............................hicri
senenin ilk günüdür.
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Bu münasebetle bu haftaki hutbemizde, hicreti tarif edecek, Peygamberimizin tarihî hicretini özetleyerek sunacak, O’nun hicretine sahip çıkmamız gereğini açıklamaya çalışacağız.
Ana kaynaklarımız olan Kur’an ve Sünnet’in açıklamalarına göre hicreti
şöylece tanımlayabiliriz.
Hicret: Allah’ın ve Peygamberinin yasakladıklarını terk etmektir. İslâm dışı
veya karşıtı inançlar ve yaşam kurallarının egemen olduğu Küfür Yurdu’ndan
Kur’an ve Sünnet yönetiminin hâkim olduğu İslâm Yurdu’na göç etmektir.
İslâm Tarihi’nde göç anlamına hicreti ilk gerçekleştiren Yüce Peygamberimiz ve ilk mü’minler olmuştur.
Mü’minler!
İnsanlık camiasının yaradılış gayesini, ölüm sonrası inancını yitirdiği,
ma’nevî ve insanî değerlerini kaybettiği en buhranlı çağlarında biri olan 7. asrın başlarında Yüce Rabbimiz, insanlığa son elçisi Hz. Muhammed’i nihaî buyruklarını içeren Kur’an ile gönderdi.
Şanlı Peygamberimiz, bütün insanlığı yönelik kutsal çağrısına başladığı
Mekke şehrinde, bu şehrin siyasî ve iktisadî egemenliğini ellerinde bulunduran kişilerin muhalefetine uğradı.
Atalarımızı, önder tanıdıklarımızı üzerinde bulduğumuz sistem bize yeter diyerek kâinatın Rabbine ve O’nun insanlığı mesut edecek ulu nizamına

inanmayı red eden bu inkârcılar güruhu, Aziz Peygamberimize ve azınlığı teşkil eden ilk Müslümanlara pek çok zulüm yaptılar. Alaya aldılar, tehditler ettiler. Vahşet sergilediler. Ardı arkası kesilmeyen suikastler tertiplediler, kan döktüler. Mü’minlere hayat hakkı tanımak istemediler.
Şanlı Peygamberimiz ve O’na inanıp bağlananlar ilk mü’minler, yaşadıkları olumsuz şartlar içerisinde, insanlık takatına sınır çizecek bir mücâdele ve
fedakârlıkla Hak üzerinde yaşadılar, şehid verdiler. Fakat İslâm’dan dönmediler. Küfre rıza göstermediler ve zalim kâfirlere taviz vermediler.
Mekke site devletinin yöneticileri olan Ebu Cehiller kadrosunun zulümde
azgınlaştıkları Mekke devri son yıllarında; Peygamberliğin 11. senesinde, Mina/Akabe’de Peygamberimizle görüşen 6 Medine’li zevat Müslüman oldular.
Bu 6 Medine’li Müslümanın çalışmalarıyla. Peygamberliğin 12. yılında Peygamberimizle görüşme yapan Medine’li Müslümanların sayısı onikiye yükseldi
Peygamberimiz, ikinci Akabe olarak da anılan bu görüşmesinden sonra,
Medine’ye İslâm’ı öğretip yaymak üzere, genç mü’min Musab b. Umeyr’i öğretmen olarak gönderdi.
Bu bilgili ve samimî genç öğretmenin çalışmalarıyla, Medine’de Müslümanlık bir çığ gibi gelişmeye başladı.
13. yılın hac mevsiminde, Mekke’de Peygamberimizle gizli bir görüşme
yapan Medîneliler ikisi kadın olmak üzere yetmiş üç Müslümandı. Bunlar Peygamberimizi koruyacaklarına, İslâm Dini’nin tebliğ edilmesine çalışacaklarına,
Müslümanlığı kayıt şartsız yaşayarak bu uğurda mücadele edeceklerine, her
halükârda Hz. Peygamber’in izinde olacaklarına söz vererek şanlı Peygamberimizi Medine’ye davet ettiler.
Bu davetten sonra, Peygamberimiz ve Mekke’de kendilerine hayat hakkı
tanınmak istenmeyen mü’minler; Rabbimizin emri ve müsaadesiyle yurtlarını, mallarını, hatta anne, baba eş ve çocuklarını bırakarak Medine’ye hicret ettiler. Böylece Hak’la Batılların savaşı sürdükçe, hicret edilebilecek İslâm yurdu
oldukça devam edecek olan Hicretin öncüleri oldular.
Aziz Peygamberimiz, sadık dostu Hz. Ebu Bekir’le hicret buyurdular. Medine’de cihandeğer bir misafir olarak sevgi gösterileri içerisinde karşılandılar.
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Peygamberimiz, İslâm’ı tebliğ ve İslâm Düzenini kurma çalışmalarına bu
şehirde devam buyurdular ve bu şehirde ebedî âleme irtihâl ettiler.1
Mekke’de başladığı tebliğ görevini sürdürerek insanlığı nûr’a çıkarmak,
iktisadî, içtimaî ve ahlâkî ölçüleri içersinde İslâm Düzenini kurmak için Peygamberimizin dehşet verici bir takip altında yaptıkları bu hicret, Hz. Ömer’in
yönetimi devrinde Hicrî takvime kaynak oldu. Hz. Ömer’in riyasetindeki istişare meclisinde, Hz. Ali’nin teklifi ile hicret yılı, İslâm takviminin birinci yılı olarak tespit edildi.2
Asırlar boyunca Müslümanlar, zaman ölçüsü olarak işte bu Hicrî takvimi
kullandılar. Bu takvim Müslümanların hayatına girdi.
Aziz ecdadımız da, Anadolu toprakları üzerinde asırlarca bu takvimi kullandılar. Topraklarımız üzerinde Hicrî takvim bir semboldü.
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1071 Malazgirt zaferiyle, ikinci bir Medine olan Anadolumuza davet edilen Peygamberimiz, ma’nevî varlığı ile bu topraklara hicret etti. Sekiz buçuk
asır, cihandeğer bir misafir olarak Anadolu topraklarında ağırlandı. Gönüller
O’na açıldı, yönetimler O’na bağlandı ve Şanlı Peygamberimiz bütün müesseselerimize önder oldu. Hicrî takvim işte bu sekiz buçuk asırlık her an şuurlarda yaşayan hicret devri yüceliklerini tespit eden ölçüydü.
Şüphesiz önemli olan Hicrî takvim değildir. Hicrî takvimi doğuracak Hicret olayıdır. Hicret’e vasat (ortam) hazırlamaktır.
Bizler, Hz. Peygamberin hicretine sahip çıkarak yaşadığımız dönemin şartlarının gerektirdiği Muhacirler ve Ensardan olmak mecburiyetindeyiz.
Mü’minler!
a) Hz. Peygamberin Hicretine sahip çıkmak Hz. Peygamber ve ilk müminler gibi, Allah’ın varlığı, birliği ve egemenliğini tanımayan kâfirlerle ve küfür sistemleri ile kaynaşmamaktır. İslâm’la çatışmalı ilkeler ve müesseselere
karşı kültürel başkaldırı da bulunmaktır.
b) Hz. Peygamberin Hicretine sahip çıkmak İslâmî inanç ve düsturlara
göre yaşayabilmemiz için ilk muhacir müminler gibi gereğinde mallardan ve
canlardan geçmektir.
1 a) İslâm Peygamberi, Muhammed Hamidullah, İstanbul 1966.
b) Asr-ı Saadet, Peygamberimizin Ashabı, Sebilürreşad, 1964, 2/375-380.
2 Asr-ı Saadet, Peygamberimizin Ashabı, 1/246.

c) Peygamberimizin Hicret’ine sahip çıkmak Medineli ilk mü’minler olan
Ensar gibi samimi Müslümanları güçlendirmek, onlar için gerekli fedakarlığı yapmaktır.
d) Peygamberimizin Hicretine sahip çıkmak İslâm Düzenine talip olmak
ve Ensar gibi Peygamberimizi yurdumuza davet etmektir.
Evet. her bir mü’min kardeşimiz, sevgili Peygamberimizi bir cemiyet önderi olarak hayatî müesseselerimizin başına geçirmek için, -Medine’li Ensar gibi- davet etmelidir.
Tam bir iman ve şuurla bu davet yapılmadıkça Peygamberimizle aramızda güçlü bir rabıta kurmak mümkün değildir.
İslâm’ı yaşayacağımıza, yaşanması için örnek olacağımıza, Kur’ân ve Sünnet nizamının dışında hiç bir rejimi ruhen benimsemeyeceğimize söz vererek
Yüce Peygamberimizi manevî şahsiyetiyle yurdumuza davet etmeliyiz.
Çok iyi bilmeliyiz ki, bütün dünya ülkeleri gibi, âciz önderlerin, bâtıl
felsefelerin, materyalist rejimlerin karanlığında muzdarip olan ve buhranlar
yaşayan mübarek yurdumuza, Allah’ın Peygamberi, manen hicret etmedikçe;
eğitim, medya ve üniversite gibi müesseselerimizin başına geçirilmedikçe, biz
mü’minler için istikbâl pek elîm olacaktır.
Mü’minler!
Peygamberimiz: “Ramazan-ı Şeriften sonra tutulan oruçların en hayırlısı,
Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulandır.”3 buyurmuşlardır.
Bu hadîsin ışığında, sizlere..................günü başlayacak yeni yılınıza oruçla girmenizi tavsiye ederim. Nefsime ve sizlere özel yazışmalarınızda Hicrî Takvimi kullanmanızı da öğütlerim.
Yeni yılımızın İslâm Alemi hakkında hayırlı olmasını diler, hutbemi âyetlerle bitiririm.
“Ey mü’minler! Allah’a ve Resulüne itaat edin. Dinleyip dururken Allah’ın ve
Peygamberinin buyruklarından yüz çevirmeyin.”
“... Ebedi mutluluk ancak Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarına
göre yaşayanlar içindir.”4

3 Tac 2/88.
4 Enfal 20, Kasas 83.
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İstanbul’un Fethi

Ma’na ve madde fâtihi olan Peygamberimiz, İstanbul’un fethini müjdeleyen mucizevî bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:
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“Kostantiniyye elbette feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.”1
Her haberi doğru, her sözü gerçek, her işareti hak olan Yüce Peygamberimiz, bu mübarek sözleri ile İstanbul’un fetih emirlerini vermiş, bu emri yerine
getirecek kumandanı sevmiş, fetih mücâhidlerini bağrına basmıştı.
Sevgili Peygamberimizin inanan kalpleri fetih aşkıyla çağlatan bu iltifatı,
İstanbul’un Müslümanlar tarafından defalarca muhasara edilmesine yol açmıştı. Fakat bu manevî devlet Osman Oğulları’ndan Fâtih Sultan Mehmet Han’a
nasîb olmuştu.
İslâm Dini’nin hayat nizâmı ve adalet ilkesi üzerinde kurulan Osmanlı Devleti’nin, Ulu Peygamberimizin izinde yetiştirilmiş 22 yaşındaki bu genç
bilgin hükümdarı, Peygamberimizin “O ne güzel kumandandır” müjdesine
mazhar olma aşkıyla yanmıştı. Gece-gündüz fetih sevdasıyla yaşamış, sağlam
bir imanla lüzumlu bütün hazırlıkları yapmış, gerekli tedbirleri almıştı.
6 Nisan 1453 Cuma günü surların dibinde kılınan Cuma namazından
sonra ufukları inleten tekbir sedâları ile muhasara başlamıştı.
İstanbul’un fethi arzusuyla tutuşan maddî ve ma’nevî güçle mücehhez üç yüz bin mücahid ve yüz yirmi parça donanma ile başlayan muhasara, elli üç gün sürmüştü. Güllelere dayanan surlar, candan, canandan geçen
mücâhidlerin gaza ve şehâdet mefkûresine mağlûb olmuştu.
1 C. Sağîr, 2/123.

Muhasara uzadıkça bâzan ümidler kırılıyor, fakat âlimler cihâd âyetlerini
okuyarak mücâhidleri teşci ediyor, asırlar önce İstanbul, surları önünde şehid düşen büyük sahâbî Ebû Eyyüb-el Ensârî’yi misâl vererek askerleri gayrete getiriyorlardı.
Medine’ye hicretinde Peygamberimizi hanesinde misafir etmiş, Bedir harbinde İslâm ordusunun yeşil sancağını taşımış bu yüce sahâbî 80 yaşında bir
pîr iken İslâm ordularıyla Konstantiniyye’ye (İstanbul’a) gelmiş, muhasara sırasında arzusuna ermiş; şehid düşmüştü.
İstanbul’un manevî fâtihi Akşemseddin’in bu yüce sahâbînin kabrini keşfetmesinden sonra fethin müyesser olacağına imânı artan Anadolu ve Rumeli
askerleri, birer kahramanlık örneği kesilmiş, Ebû Eyyüb-el Ensârî’yi yeşil sancağı ile aralarında hissetmişlerdi. Her nefer bir Ulubatlı Hasan olmuştu.
“Ya ben İstanbul’u alırım, ya İstanbul beni” diyen genç Fatih, hocası Akşemseddin ile kumandanlarını, askerlerini coşturuyor, sarsılmayan azmî ve
Allah’ın inâyetiyle 70 parça gemiyi Kasımpaşa sırtlarından Halic’e indiriyordu.
27 Mayıs Pazar günü askerine oruç tutarak fethe hazırlanmalarını emreden Fâtih Sultan Mehmed Han, 29 Mayıs salı sabahı, sabah namazından sonra okunan Fetih sûresini dinleyen mücahidleriyle son hücumu yapmış, surlar açılmıştı.
Tekbir sadâları içersinde şehre giren Fâtih’in Peygamberimizin; “O ne güzel kumandandır” medhine mazhar olmanın bahtiyarlığı içerisinde kalbi sür
urla dolup taşıyordu.
“Allah cihâdını mübarek kılsın hünkârım.” diyerek etrafını çevreleyen kahramanlarına “Allah’a şükürler olsun, Allah şehîdlerimize rahmet etsin, mücâhidlerimize şeref ve saadetler ihsan buyursun” diye cevaplar veriyordu.
Fâtih Sultan Mehmed Han böylece etrafında yükselen “Maşallah Padişahım,
çok yaşa” âvâzeleriyle şehrin ortasına varmış, burada durarak mücâhidlerine
şu kısa hitabelerini irâd buyurmuşlardır:
“Ey kahraman mücâhidler! Allah’a hamd olsun. İşte bundan böyle sizler
Kostantiniyye fâtihlerisiniz. Hz. Peygamberin medih buyurduğu şerefli askerler
sizler oldunuz, gazanız mübarek olsun. Asla çocukları, din adamlarını, sizinle
harbetmeyen kimseleri öldürmeyin, kadınlara dokunmayın ki Peygamberin size lâyık gördüğü şerefin ehli olasınız.”

271

Sonra atından inerek kıbleye dönmüş, yüzünü topraklara sürerek Allah’a
şükran secdesine varmıştı. Korku içerisinde dehşete düşen İstanbul halkına haberciler salmış:
“Herkes işine baksın, malından, canından, ırzından emin olsun; huzursuzluğa meydan verilmeyecek” diye nidalar olunmuştu.
Sınırsız bir din ve vicdan hürriyeti tanıyarak gerçek adaleti tesis etmişti.
Büyük Fatihimiz böylece, İstanbul’un yalnız toprağını değil, Bizanslıların
gönüllerini de fethetmişti.
Fethin 3. günü İstanbul’da ilk Cuma namazını, camiye tahvil ettiği Ayasofya’da kılan, çağ kapayıp, çağ açan yüce ceddimize, Cenab-ı Mevlâ’dan rahmet
niyaz ederim.
Saygıdeğer Mü’minler!
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Görülüyor ki, İstanbul’umuzun hakikî fâtihi, müjdeli talimatı veren Peygamberimizdir. Peygamberimiz, Fâtih’in ve fetih askerlerinin gönlünde taht
kurmasaydı İstanbul alınmaz, bu ma’bedler diyarı İslâm’ın malı olmazdı.
Evet, Ayasofya’sıyla beraber İstanbul İslâmın malıdır. Yalnız İstanbul değil, tarihi ile beraber bütün Anadolu İslâm’a âiddir.
İslâm’la yücelmiş milletimizin Anadolu’daki tarihini başlatan Malazgirt zaferi, İslâm’a vatan, adaleti götürecek mekân arayan Müslümanların zaferidir.
26 Ağustos 1071 Cuma günü Cuma namazından sonra askerlerinin önüne geçerek onları teşcî eden ve: “Allah’ım, Sen’i kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve Sen’in uğrunda savaşıyorum. Allah’ım,
niyyetim hâlistir. Bana yardım et, sözlerimde hilaf varsa beni kahret” niyazı ile
Allah’a teslim olan, şehîd edildiği yerde gömülmesini vasiyyet eden Alparslan
Gazi ve kahraman mücâhidleri İslâm Nizamı’ndan güç alan insanlardı.
Antakya’yı fethedince yüz on müezzinle şehrin büyük kilisesinde ezan
okutan Anadolu Türk Devleti kurucusu Süleyman Şah âdeta insan arzu ve
irâdesine dayanan zulüm idâresinin yıkıldığını, İslâm Nizamı adına âdil ve bereketli bir idarenin kurulduğunu ilân ediyordu.
Osman Gazi’nin ölüm döşeğinde, oğlu Orhan Gazi’ye yaptığı aşağıdaki
vasiyet, devletimizin temel felsefe-siydi.
“Oğlum, senden dileğim, zulüm ve fenalığa iltifat etmemektir. Dünyayı doğruluk ile şenlendirmeli. Benim ruhumu da cihâda devam ederek şâd eylemelisin. Dinî

hükümlerin intizamla yapılması için ilim adamlarına hürmet et. Asker ve mal ile
gururlanma. Dinimizin adaletine aykırı şeylere heves etme. İstediğim Allah’ın dinidir. Yoksa dünya padişahı olmak için kavga etmek maksadını gütmeyesin. Ben yalnız din için, Allah’ın rızâsı için harb ettiğim gibi, sana da benim yolumda gitmen yaraşır.”
Evet... İslâm Nizamı’nın hediyesi olan Anadolumuzu İstiklâl Harbi ile kurtaran yine halkın İslâmî imanı, gönüllerde yaşayan gaza ve şehâdet mefkûresiydi.
Ezanlar dinmesin, ma’bedlerimizin göğsüne nâmahrem eli değmesin, namusumuz lekelenmesin, ecdada makber şühedâya türbe olmuş İslâm’ın bu
son yurdu çiğnenmesin, İstiklâl-i Din ve Vatan elden gitmesin diyen her imanlı yiğit candan geçmiş, İslâm’a vatan olmuş bu topraklarda yedi düvele baş eğmemişti.
Tarihimizin, dinimizi gerçek manasıyla yaşadığımız her devrinde, İslâm
mübarek topraklarımıza rahmet gibi sinmiş, ecdadımızın gönüllerinde filizlenmiş, millî zevklerimizde ve sanat eserlerimizde renk renk tecelli etmiş ve 6 asır
yaşayan büyük devletimizin hayat iksiri olmuştur.
Evet, aziz ecdadımızın inşa ettiği medeniyette, icra ettiği adalette, tesis ettiği vahdette görülen diriltici ruh İslâm’dı. Bizim, her muvaffakiyetimizin sırrı
İslâm’dı. Gerileyişimizin ve çöküntüye uğrayışımızın ana sebebi de, İslâm şeriatından ayrılışımız olmuştur.
Muhterem Mü’minler!
Biz İslâm’la var olmuşuz, bu nizamla yaşamışız. Ahlâkımızı, adaletimizi,
var olma gücümüzü, kudretli olma aşkımızı Allah’ın dininden devşirmişiz.
Tarihimizde olduğu gibi devrimizde de fert ve toplum olarak manevi yönden yücelmek, madi bakımdan gelişmek istiyorsak biricik yol İslâm’a dönmek, O’nun hayat yasalarına göre hayatımızı düzenlemektir.
Istanbulumuzun fethinin bu yıldönümünde Yüce Rabbimden cümlemize
tarih şuuru vermesini, İslâmî çizgide yürüme aşkını ihsan etmesini dilerim.
Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:
“(Ey Mü’minler!) Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçek mü’minler iseniz en
üstün sizlersiniz.”2
2 Al-i İmran, 139.
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II. Cilt
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Mutlak Hâkimiyet Allah’ındır

Varlıkları yaratan, yaratmakta olan, engin bir ahenk içinde yaşatan, mazi
yi, hali, geleceği tüm ayrıntılarıyla iyice bilen, istediğini dilediği an, arzuladığı
şekilde yapmaya gücü yeten Allah’tır. Bütün oluşlar, bilgisi ve takdiri altında
ceryan eden; kayıtsız şartsız hâkim, biricik yasa koyucusu da O’dur.
Yüce Allah’a bu ölçüler içinde inanmadıkça ve hayatımızı bu imanın sınır
ları içinde düzenlemedikçe, özü “Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Allah’ındır.” ger
çeği olan İslâm’î İman (Tevhîd) gerçekleşmez.
Kabul etmek ve gereğini yaşamakla emrolunduğumuz bu iman gerçeğini
Kur’ân’ımızdan öğrenelim:
“(Ey Peygamber! De ki: Allah her şeyi yaratandır. O birdir.”
“Sizi de, yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. (Ve O, yaratmaktadır.)”
“Gökten yere kadar (bütün kâinatı ve tüm) işleri Allah düzenler...”
“... Gökleri ve yerin düzenini korumak/ gözetmek O’na zorluk vermez. O
çok yüce, çok büyüktür.”
“... O gizliyi de bilendir, aşikârı da...”
“... Gaybı, geleceği bilen de yalnız O’dur...”
“Yaratan bilmez mi? (Elbet bilir.)”
“(Evet) Allah bilir. (Ancak O’nun bildiklerini) Siz bilmezsiniz.”
“... Allah, işitici ve görücüdür.”
“... Şüphesiz Allah dilediğini gerçekleştirir.”
“... O dilediğini (arzuladığı an) yapandır.”
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“... Bir şeyi dilediği zaman O’nun buyruğu sâdece o şeye ‘Ol’ demektir. O
da oluverir.”
“... O her şeye hakkıyla güç yetirendir.”1
Aziz Mü’minler!
Bütün eksikliklerden berî, tüm yüceliklerle vasıflı olan yalnızca Allah
(c.c.) olduğu içindir ki, yarattığı varlıklar üzerinde hâkimiyet kayıtsız şart
sız O’nundur. Üstün vasıflarla yarattığı insanlar için hayatlarını düzenleyecek
kanunlar yapmak; emirler vermek ve yasaklar koymak hakkı yalnız ve yalnız
Onundur.
Varlık âlemine gelişi ve gidişinde iradesi olmayan, bilgisi ve gücü sınırlı,
mevcudiyeti sonlu yaratık olan insan yöneten değil, yönetilecek olandır. Fert
ve fertlerden kurulu cemiyet yaratıktır. Bu itibarla insan üzerinde öncelikli ve
mutlak egemenlik/hâkimiyet hakkı insanın ve cemiyetin değil, onu yaratan ve
yaşatanındır.
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Bunun içindir ki, Allah ilk insanı ilk peygamber kılmış, insanların terbi
yesi ve idaresini, peygamberleri aracığıyla gönderdiği şerîatlarla bizzat üzeri
ne almıştır.
Allah (C.c), yalnız kendi zatına tahsis kıldığı hâkimiyeti, kendilerine ira
de hürriyeti verdiği kullarına son yasalarını oluşturan Kurânı Kerîm’de şöy
le açıklar:
[“... Dikkat edin, yaratmak ve kanun koymak O’nundur.”
“... Elbetteki emir vermek ve yasaklamak hakkı yalnız Allah’ındır. O, ancak
kendi hâkimiyetini tanımanızı emretmiştir. İşte gerçek din ancak budur...”
“Allah hâkimler hâkimi değil mi?”]2
Müslümanlar, Allah’ın varlığına ve yüce sıfatlarına inanmalarının gereği
olarak mutlak hakimiyeti (egemenliği) Allah’ta görmek ve inanmakla mükellef
tirler. Ancak mutlak hakimiyet sahibi olan Allah, emirleri ve yasakları ile belir
lemediği alanlarda hakimiyet hakkını evrensel kıldığı elçisi Hz. Muhammed’e
vermiştir. Salat ve selam üzerine olsun O’nun buyruklarıyla açıklık getir
mediği alanlarda ise hakimiyet toplumun imanlı fertlerinin kendi aralarından
1 Sırasıyla bak. Ra’d, 16; Saffat, 96; Secde, 5; Bakara, 255; Haşr, 22; Neml, 65; Mülk, 14; Ba
kara, 216; Mümin, 20; Maide, 1; Buruc, 16,; Yasîn, 82; Mülk, 1.
2 Sırasıyla bak. Araf, 54; Yusuf, 40; Tin, 8.

adalet, liyakat ve şûra(seçim) yöntemiyle seçip görevlendireceği bilgili yöneti
cilere bırakılmıştır.
Aziz Mü’minler!
Açıklamaya çalıştığımız gibi İslâm İtikad Nizamı’na göre Müslümanlar Al
lah Zülcelâli mutlak hâkim ve yasa koyucusu olarak kabul etmekle mükellef
tirler. Koyduğu emirleri ve yasaklarını da zatını ve sıfatlarını kabul ettikleri öl
çüde büyük tanımakla yükümlüdürler;
Aziz Peygamberimizin “Allah’ın Kelâmının (emirleri ve yasaklarının) insanların kelâmına (koyduğu yasalara) üstünlüğü, Allah’ın yaratıklarına olan üstünlüğü gibidir” buyurması, bu gerçeği açıklamak içindir.
Yukarıda özetle sunulan ölçüler ışığında özetlersek mü’min, mutlak
hâkimiyeti Allah’ta ve O’nun yetkilendirdiği Hz. Peygamberde; kayıtlı ve şartlı
hakimiyeti de İslâmî kurallar ve değer yargılarına imanlı ve bağlı seçilmiş halk
temsilcilerinde gören insandır.
Yüce Dinimize göre, kayıtsız şartsız mutlak Hâkimiyet hakkı Allah’a ait
olunca pek tabiidir ki, Şanı Yüce olan Allah yaratan ve yaşatan olarak kabul
edilse bile O’nu, emir vericiyasak koyucu, bir diğer anlatımla yasa koyucu
tek ve mutlak hâkim olarak kabul etmedikçe İslâmi iman oluşmaz. Bu gerçeği
Rabbimiz Kur’âni Kerîm’de şöylece beyan ediyor:
[“Ey Peygamber! Onlara) de ki: Eğer biliyorsanız söyleyin bakalım: Yer ve
ondaki bütün varlıklar kimindir?
Onlar, Allah’ındır diyecekler. De ki: O halde iyice düşünmezibret almaz
mısınız?
De ki: O yedi göğün Rabbi ve Büyük Arş’ın Rabbi kim? Allah’dır, diyecek
ler. De ki: O halde aykırı davranır olmaktan korunmaz mısınız?
Yine de ki: Her varlığa kudretiyle egemen olan, her varlığı koruyan ama
kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir?
Yine Allah’tır, diyecekler. Onlara de ki: O halde nasıl oluyor da aldanabi
liyorsunuz? ]3
Yukarıdaki âyetlerde açıklandığı üzere Allah’ı bütün varlıkların yaratıcısı,
maliki ve koruyucusu olarak kabul edenlere “düşünmez misiniz?”, “korunmaz
mısınız?”, “nasıl oluyor da aldanabiliyorsunuz?” buyrulması, onların Allah’ı mut
3 Mü’minûn, 8489.
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lak hâkim ve kanun koyucusu olarak kabul etmemeleri, hâkimiyeti O’nda gör
memeleri sebebiyledir.Bu gerçek En’am sûresinin 91. âyetinde daha açık bir
şekilde şöylece açıklanıyor:
“Onlar Allah’ı gereği gibi tanıyamadılar. Çünkü Allah hiç bir insana (hiç bir
Peygambere) bir şey (emirler ve yasaklar) indirmedi, (yasalarıyla hâkimiyeti
üzerine almadı) dediler...”
Mutlak hâkimiyeti Allah’ta görüp kabul etmemek insanı Allah’a ortak koş
maya götürür. Allah’a ortak koşmak ise kişiyi ebedî Cehennem’liklerden kıla
cak en büyük günahtır. Bunun içindir ki Peygamberimiz bizleri şöylece ikaz
buyurmuşlardır:
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“Ümmetimle ilgili olarak korktuklarımın en korkutucusu Allah’a ortak koşmalarıdır. Dikkat edin. Ben size, onlar aya, güneşe ve puta tapacaklar demiyorum.
Fakat onlar, Allah’tan başka kişiler ve kurumların emirlerine ve yasaklarına göre yönetecek/yönetileceklerdir. Allah’tan başka otoritelerin beğenisini kazanmaya
çalışacaklardır..”4
Mü’minler!
Mutlak hâkimiyetin, bizi ölümden sonra tekrar diriltecek, huzurunda
muhakeme ederek ceza veya mükâfat verecek olan Allah’a ait olduğunu bile
lim. Bu bilgi Tevhîd’in esası, nura çıkışın tek yoludur.
Mektepte, fabrikada, iş yerinde, camide, caddede, hülâsa her zaman ve
her yerde Allah’ın emir ve yasaklarını ölçü alarak hâkimiyetin Allah’a ait oldu
ğunu tasdik edelim.
Kâinatımızdaki tabiat düzeni gibi muhteşem bir madde ve mânâ nizamı
na, huzur ve saadete ulaşmak istiyorsak Allah’ın emirleri ve yasaklarını zâtı gi
bi mukaddes tanıyalım. Tanımakla da yetinmeyelim. Hayatımızı bu ilâhî ku
rallara göre yaşayalım. Zira bu tanıma ve uygulama
İslâm Dini’ni hayat düzeni olarak kabul etmeyenlerin iddia ettiği gibi hür
irade ve düşünceyi zincire vurmak hayatı çıkmaza sokmak değildir. Allah’a ve
Peygamberine has mutlak, mü’min insanlara özgü kayıtlı hakimiyet çizgisin
de en iyiyi, en güzeli ve en doğruyu yaşamak, dünya ve âhiret hayatını mut
lu kılmaktır. Çünkü mutlak Hakimiyeti yansıtan ilahi bildiriler, emirler ve ya
saklar insan hayatı ile ilgili ana konularla sınırlıdır. Kayıtlı hakimiyete bırakı
lan özgü alanlar ise sınırsızdır.
4 S.Î. Mace, Hn. 4205.

Hutbemizi âyet anlamlarıyla bitiriyorum.
“Allah, (Hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah’ındır diyerek) iman eden mü’min
lerin mevlâsıdır...”
“... O ne güzel mevlâ, ne güzel yardımcıdır.”
“Şüphesiz Allah, (emirleri ve yasakları doğrultusunda) güzel ameller
de bulunan mü’minleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. (Mutlak
Hâkimiyet hakkının Allah’ta ve Peygamber’inde olduğuna inanmadığı için)
Kâfir olanlara gelince; onlar yararlanır/eğlenirler. Davarların yediği gibi yerler.
Onların yeri de Cehennem ateşidir.”5
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5 Sırasıyla bak. Muhammed, 11; Hac, 78; Muhammed, 12.

Muhtaç Olduğumuz Nizam İslâm’dır

İman buhranlarının, içtimaî çöküntülerin, iktisadî krizlerin, adlî suisti
mallerin, çıkarcı eylem ve emellerin kararttığı bir cemiyet hayatında yaşıyoruz.
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Maddî kudretin, siyasî nüfuzun, tarafgirliğin geçer akçe olduğu, zalim ile
mazlumun, müfteri ile masumun liyakatli olanla ehil olmayanın tefrik edilmez
ve edilemez hâle geldiği bir vasatın insanlarıyız.
Yüce ülküler, kutsî gayeler yerini azgın ihtiraslara, sonu gelmeyen menfa
at isteklerine terketmektedir.
Sevgi, saygı, itimat, emniyet, adalet, doğruluk ve fazilet artık yaşantıların
konusu olmaktan çok, konuşmaların ve yazıların mevzuu olmaktadır.
Ölüm ötesine ait inancın ruhu diriltici şuuruna eremeyen günümüzün in
sanı, istikbal adına ömür günlerini törpülemektedir.
İnsanı ekonomik bir varlık haline getiren, manevî değerleri yokluğa mah
kûm eden ve gayesizliğin ardında yıpratan bir makine hayatı yaşıyoruz. Hu
zur ve refaha muhtacız, gerçekleşmiyor.
Cemiyet baştanbaşa huzursuzdur. Talebehoca, evlât ebeveyn, işçipat
ron, hâkimmahkûm, âmirmemur, idarecivatandaş, müşteritüccar bütün
fertler karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçidirler.
Muzdarip ve mütefekkir insanlar düşünüyor. İnsanı yıpratan, huzur vere
meyen, zulüm kokan, sefahat saçan, insanı insana mahkûm eden, istikbâli ol
mayan bu müflis hayat tarzı ne kadar daha sürüp gidecektir.
Mü’minler!
Kurtarıcı, mutlu kılıcı bir hayat nizâmına ve bu nizâmın kucağı cemiyet
düzenine muhtacız.

Yalnız biz değil Şintoizm, Budizm, Brahmanizm, Muharref Hıristiyanlık
ve Musevîlik camiası kurtarıcı bir nizâma muhtaçtır.
Pozitivist felsefe, Darvinizm, Froydizm ve Marksizm gibi akımlarla sağ
duyusu körelmiş seküler yaşamlı materyalist toplumlar da kendilerini mutlu
kılacak bir nizâma muhtaçtır.
Öz ifadeyle, bütün insanlık bir nizâma muhtaçtır. Pek tabîidir ki, bu nizâm
ruhlara işleyemeyen, iradeyi müspete yöneltemeyen, ameli(pratik) hayatta te
orik kurallar olmaktan ileriye gidemeyen, ruhî, ahlâkî ve iktisadî buhranları
bir arada giderip mutlu kılamayan mevcut sistemler gibi âciz olmamalıdır.
Bu nizâmın temel yasaları, şahısların ve sosyal kurumların arzuları ile ve
parmak hesabına göre değiştirilememeli, değişmez emirleryasaklar manzu
mesi bütün fertleri otorite, adalet ve merhamet yüklü düsturları ile kuşatabil
melidir.
Bu nizâm, yönetim düzenini Hakk’a inanan halk aracılığı ile Hakk’ın öl
çülerine göre gerçekleştirebilmelidir.
Bu nizâm, suçun cinsine göre ceza sistemini getirebilmeli, vereceği ce
zaları ile adaleti kökleştirirken suçluyu da cemiyet insanı olarak topluma
kazandırabilecek ortamı hazırlayabilmelidir.
Bu nizâm, inançsız, faziletsiz, bilgisiz, çilesiz insanlara yasama ve yürütme
kapılarını kapamalıdır. En yüce hâkim Allah’ı ve O’nun ilâhî adaletini tanıma
yanlara kaza(yargı) makamlarını yasaklamalıdır.
Bu nizâm, güçlü yapısıyla, ahlâksızlıkları ve zulmü önlemeli, zalimleri ve
çıkarcıları mahkûm etmeli, fakat fazîletli ve âdil insanları da yetiştirmeli, ce
miyetin hâkimi kılmalıdır.
Bu nizâm zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmamalı, boğaz toklu
ğuna insanı Allah’tan koparıp insana mahkûm etmemelidir. Bu nizâm fakirliği
cemiyetin ana problemi kabul edip, çözümü için toplum güçlerini ve kurum
larını vazifelendirebilmeli, gerektiğinde otoritesini en kesin ve tavizsiz biçim
de gösterebilmelidir.
Bu nizâm özellikle insanların birbirlerini sömürme aracı olan faiz ve kara
borsaya dayalı ekonomik düzeni kökünden kazımalıdır. En âdil biçimde tevzi
edilmesi gereken içtimaî imkânları, belirli zümrelerin çıkarları doğrultusunda
kredi düzenbazlığı ile yağma ettirmemelidir, işçiyi işverene sömürtmemeli, iş
vereni de işçiye mahkûm etmemelidir.
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Bu nizâm hukuken var olduğu sürece kişilerin yarınlarını garanti edebil
meli, her ferde mesken, nikâhlı hanım ve nafakasını temin edebileceği bir iş
teminatını verebilmelidir. Bunun için de icra organlarına verdiği yetki hakları
üzerinde münakaşa edilemez düsturlara sahip olmalıdır.
Evet, bu nizâm idâri mevkileri ve sosyal kurumları bir hizmet ve fazîlet
alanı haline getirebilecek imanı, ahlâkî ve kanunî düsturları sunabilmelidir.
Bu nizâm öyle bir cazibeye sahip olmalıdır ki, gençliğin enerjisinin cin
sel arzular peşinde ve anarşi hareketleri içerisinde harcanmasına engel olmalı
dır. İlim ve tekniğe yöneltebilmeli, üstün ideallerin geliştirici heyecanları içe
risinde yaşatabilmelidir.
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Bu nizâm, halkın ızdırap ve ihtiyaçlarını idarecilerin kalbine enjekte ede
bilmeli, zengini fakirin derdi ile hemdert kılabilmelidir. Öğretmenleri, öğre
tim üyelerini ve din bilginlerini ilim yolunun kara sevdalıları, yetiştirilecek
ilim ve sanat ordularının fazîletli kurmayları haline getirebilmelidir. Vicdanla
rı, iyi olan, güzel olan, doğru olan, geliştirici olan bütün insanî kıymet ve de
ğerlerin âşıklısı kılabilmelidir.
Evet, bu nizâm fertleri yalnız kanunlar karşısında ürkeceklerden değil,
Yaratıcının huzurunda ürperecek sorumlulardan kılabilmeli, ahlâk ve fazîlet
caddesinin Cennet mutluluğuna götüren yol olduğuna da inandırabilmelidir.
Mü’minler!
Fertlerdeki buhranı, cemiyetlerdeki bunalımı giderecek, mutlu kılacak ve
geliştirecek bu nizâmı nerede bulacağız?
Hasreti çekilen bu nizâmı bulmak için düşünürlerimizi, sosyologlarımı
zı seferber etmeye lüzum yoktur. Bu nizâm kalbimizde, bu nizâm elimizde
önümüzdedir.
Evet... bu muhteşem nizâm, cahil materyalistlerin ve kendisine haçlı garp
kafasıyla bakan gericilerin Orta Çağ’ın karanlık düzeni diyerek saldırdıkları, öz
lemini duyanları çağdışıcılıkla suçlamak istedikleri mübarek İslâm Nizâmı’dır.
Bu nizâm, öyle bir fıtrat nizâmıdır ki, bu düzenin vâzıı insanın yaratıcı
sı olan Allah’tır.
Rabbimiz şöyle buyurur:
“Allah katında din ancak İslâmdır...”

“Kim din olarak İslâm’dan başkasını ister/seçerse, isteyip seçtiği inanç ve hayat düzeni ondan kabul edilmeyecektir. O kişi Âhirette de zarara/azaba uğrayacaklardan olacaktır.”1
Aziz Mü’minler!
İnsanlık hayatında meydana getireceği mes’ut edici inkılâbın çeşitli yön
lerini âyet ve hadislerden ilham alarak tablolaştırmaya çalıştığımız, Hâkimiyeti
sırasıyla Allah’ta, Peygamberi Hz Muhammed’de ve adalet, liyakat ve şûra
(seçim) yöntemiyle seçilecek halk temsilcilerinde kabul eden bu insanlık
nizâmına neden hayır derler?
 Hayır derler, çünkü câhildirler.
 Hayır derler, çünkü bu nizâm yürürlükte oldukça fertler ve zümreler ka
falarına göre hâkimiyet kuramayacak, insanlar putlaştırılamayacaktır.
 İslâm Nizâmı’na hayır derler, çünkü bu nizamın cemiyetinde sömürü ol
mayacak, ezen mutlu azınlık, ezilen ızdıraplı çoğunluk bulunmayacaktır.
 Hayır derler, çünkü bu düzende İslâm insanı yetişecek, özlemini duydu
ğumuz mü’min, cemiyetini yerli ve yabancı emperyalistlere sömürtmeyecektir.
Hayır, derler, çünkü bu nizâmın toplumunda alenen içki, kumar, zina, fa
iz göz kamaştırıcı lüks gibi Hak Din’in, ilmin ve olgun aklın red ettiği sömü
rücü ibtilâlara onay verilmeyecektir.
 Hayır derler, çünkü İslâm Nizâmı, kendisini vicdanlara mahkûm edip
yaşanan hayata yön vermesine mani olmak isteyenleri etkisiz kılacaktır. İnsan
ların zulmünden Allah’ın adaletine yükseltecektir.
Mü’minler!
Muhtaç olduğumuz nizam İslam’a yöneliniz. Onu yaşayarak dünya ve
âhiret hayatınızı mutlu edebilmek için de Peygamberimizin şu buyruğunu iyi
ce dinleyiniz ve hayatınıza rehber ediniz:
“(Ey insanlar!) Size iki ana kaynak bırakıyorum. Bu iki kaynak Allah’ın kitabı
Kur’ân ve Allah’ın elçisi (olan benim Sünnetim)dir. Siz bu iki kaynağa bağlı kaldıkça asla sapmaz /saptırılamazsınız.”2
1 Ali İmran, 85.
2 Tac, 1/47.
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Hutbemizi âyetlerle bitiriyorum:
“Yargılama Günü’nde Hükümranlık yalnızca Allah’ın olacaktır. (İslâm Dini’ne)
iman eden ve (O’na göre yaşayarak) güzel işler yapanlar Naim Cennetlerine yerleşecektir.
(İslâm Dini’ne) iman etmeyen ve (ve O’nun kurallarını oluşturan) âyetlerimizi
yalanlayanlara gelince; onlar için de aşağılatıcı bir azab vardır.”3
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3 Hac, 5657.

İslâm İtikad Nizamı (İman Esasları)

Yüce Peygamberimiz, bir hadislerinde İslâm Dini’nin iman esaslarını hü
lâsa ederek şöyle buyurmuştur:
“Îman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Âhiret Günü’ne
inanmak, kadere, hayır ve şerrin Allah’ın yaratmasıyla vücut bulduğuna îman
etmektir.”1
Peygamberimizin diliyle altı madde halinde özetlenen İslâm İtikad Niza
mı (iman esasları) İslâm Dini’nin özünü teşkil eder.
İnsan, beşerin kafa gücüyle çözümleyemeyeceği varlık ve hayat problem
lerini İslâm itikad nizamı ile çözer. Varlıkların yaratılış hikmetini ve mukadder
sonucunu bu nizamla bilir. Vazifesini ve ölümlü hayatın kudsî gayesini bu ni
zamdan öğrenir. İnsan, ruhî buhranlardan, karanlık felsefelerden, temelsiz be
şeri ideolojilerden, neticesiz tefekkürden bu nizâmla korunur.
Yaşama manâsını, ruh aydınlığını, kalb kuvvet ve neşesini İslâm itikad Ni
zâmı’nda bulur.
Hutbemizde İslâm İman nizâmını özetleyerek sunmaya çalışacağız.
a) Allah’a iman
İslâm İtikad Nizâmı’nın temeli Allah’a imandır.
Varlığını zatından alan ve bütün varlıkları yaratan Allah’tır.
O, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan, benzeri bulunmayandır.
O, yaratan, bilen, işiten, gören, kanun koyan, dileyen, dilediğini arzu et

1 EtTac, 1/25.
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tiği anda yaratmaya gücü yeten, rızık veren, diriltenöldüren, bütün yüce sı
fatlarla vasıflı ve eksik sıfatlardan beri olan ve rahmeti gazabını kuşatan bir
Rab’dır.
O, bize kendisini Kur’ânı Kerîm’de sıfatlarıyla tanıtmaktadır İhlas sûre
sinde ise şöyle buyurmaktadır:
“(Ey Peygamber:) de ki, O, Allah’tır ve birdir. O, Allah’tır. Bütün varlıklar O’na
muhtaçtır. Doğurmamıştır, doğrulmamıştır. Hiç bir şey O’nun dengi ve benzeri değildir.”
b) Meleklere iman
Melekler, Allah’ın erkeklik ve dişilikten ve hür iradeden beri olarak yarat
tığı nuranî varlıklardır.
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Kur’ân’ın açıklamalarına göre Melekler Allah’ın yarattığı varlıklarla ilgi
li iradesinin ve emirlerinin yerine getiricileridir. Melekler Allah’ın kendilerine
verdiği izin ve güçle Rabbimizle peygamberleri arasında elçilik yapmak, can
ları almak, insanların sözleri ve işlerini tespit etmek, ilâhî azabı ve rahmeti in
dirmek, tabiat hâdiselerini idare etmek gibi pek çok vazife yaparlar.
Rabbimize itaatkârdırlar. O’na hamd ve O’nu tesbih ederler.
c) Peygamberlere iman
Peygamberlere iman, itikad esaslarımızdan biridir.
Yüce Allah, insanların yalnız kendi zâtını ilah edinmeleri, yalnız kendisi
nin koyduğu emirlere ve yasaklara göre yaşamaları için onlara yasalarını tebliğ
edecek Peygamberler gönderdi. Onların sayılarını yalnız Allah bilir.
Peygamberlerin her biri bir millete peygamber olarak gönderildi. Yalnız
ca son ve evrensel kılınan Peygamber Hz. Muhammed (s.a.) Kıyamet Gününe
kadar yaratılacak bütün insanlığa peygamber olarak gönderildi.
İlk Peygamber Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün Peygam
berler insanları Allah’a döndürmek, onları insanların egemenliğinden kurtarıp
hür yaşatmak, adalet ölçülerini kökleştirmek ve hayatın bir imtihan olduğunu
duyurarak Allah’ın huzurunda muhakeme olunacağını bildirmek… ve Cennet
ve Cehennemi haber vermek için geldiler.
Onlar, insan hayatını Allah’a iman ve ahlâk temelleri üzerinde kurmak ve
yükseltmek için tebliğde bulundular. Mücadele verdiler.

Yüce Allah peygamberlere imanla ilgili olarak Nisa süresinin 152. âyetinde
şöyle buyurur:
“Allah’a ve Peygamberlerine iman eden ve Peygamberler arasında (peygamber
olmaları yönünden) fark gözetmeyen kimselere gelince, işte bunların Allah kıyamette mükâfatını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.”
d) Kitaplara iman
İnandığımız Peygamberlerin tebliğ ettiği ve tebliğ edildiği topluluklar için
hayat nizâmı olmuş, bâtıl felsefeler ve beşerî doktrinler karşısında Rabbimi
zin kanunlarını teşkil etmiş kitaplara; Tevrat, Zebur ve İncil’in, Hz. Adem ve
İbrahim gibi Peygamberlere indirilen Suhufların asıllarına inanmak da iman
esaslarımızdan biridir.
İslâm itikad nizâmı bu mukaddes kitapların asıllarına inanılması lüzumu
nu bildirir. Ancak yürürlükten düşürüldükleri hakikatini de açıklar.
Artık Allah’tan gelen son ilâhî emirler ve yasaklar mecmuası olan Kur’ân’a
inanılacak, O’nun emirleri ve yasaklarına göre yaşanılarak Allah’a itaat edile
cektir.
Yüce Allah kendisinden bir ışık olarak nitelediği Kur’ân’a inanılmasını
şöylece emretmektedir:
“Allah’a, Peygamberi Muhammed’e ve indirdiğimiz Nûr’a iman ediniz. Allah
yaptıklarınızdan haberdardır.”
e) Kadere iman
Kadere iman, inanılması gerekli inanç esaslarımızdan biridir. Rabbimize
kemâl sıfatlarıyla inanmanın tabîi bir sonucudur.
Mü’minler!
“Allah’ımızın; yarattığı bütün varlıkları ve hâdiseleri, bizzat kendisi ta
rafından konulan maddi ve manevi kanunlara bağlamasına ve bütün olacakla
rı sonsuz olan ilmiyle bilip takdir etmesine kader denir.”
Evrensel bir program olarak da vasıflanabilecek olan Kadere inanmakla
mükellef olan mü’minler, hayırların ve şerlerin ancak Allah’ın takdiri ve yarat
masıyla vücut bulacağına inanmakla da yükümlüdürler.
Rabbimiz şerlere razı olmaz. Ancak kulluk denemesine tabi kıldığı kulla
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rının iradelerini kullanarak ve atılımda bulunarak vücuda getirmek istedikle
ri şerleri de yaratır.
f) Âhiret Günü’ne iman
İslâm itikad nizâmında iman esaslarından biri de Âhiret Günü’ne inan
maktır.
Âhiret hayatı iki bölümden müteşekkildir.
a) Ölümle başlayacak kabir hayatı,
b) Allah’ın huzurunda muhakeme olunarak ceza veya mükâfat görülmek
üzere bütün insanların kabirlerinden diriltilmesiyle başlayacak ebedî hayat.
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Evet, dünya hayatı ölümle bitmeyecek, kabir hayatı ile yeniden başlaya
caktır. Allah bütün insanların vücutlarını yeniden diriltip ruhlarıyla birleştire
cek, huzurunda muhakeme edecektir. Mükâfat olarak Cennet’e koyacak, ceza
olarak da Cehennem’e sokacaktır.
Tegâbun sûresi, âyet 7:
“O inanmayanlar öldükten sonra kat’iyyen diriltilmeyeceklerini iddia ettiler.
Deki: Hayır, hayır. Rabbime yemin olsun ki siz mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da
yaptıklarınız size bildirilecektir. Bu da Allah’a göre kolaydır.”
Aziz Mü’minler!
İnsanlık camiası içerisinde, Müslümanları diğer batıl dinlerin ve beşerî sis
temlerin mensuplarından ayıran ana olgu İslâm Dini’ne, O’nun itikad nizamı
na göre iman etmektir.
Bu gerçeği ve beşer hayatında görülen buhranların, krizlerin, zulümlerin
ve gayesizliğin kaynağının iman yoksunluğu olduğunu iyice biliniz.
Yüce Rabbimden cümlemize îman neşeleri içersinde yaşanacak bereketli
bir ömür niyaz eder hutbemizi bir hadisle bitiririm:
“Allah’tan başka hiç bir ilâh olmadığına ve benim de Allah’ın peygamberi olduğuma inanan ve getirip tebliğ ettiğim (iman esaslarına, helâller ve haramlara)
iman eden kişiyi Allah Cehennem ateşiyle azaplandırmaz. O kişinin Cennet’e girmesi kesinleşir.”2

2 M. Zevâid, K. İman, 1/16.

İmanı Korumak

İslâm’ın itikadî, iktisadî, içtimaî, hukukî ve ahlâkî yasalarıyla hükümran
olmadığı cemiyetimiz gibi topluluklarda miras ve ceza hükümleri gibi tatbik
olunmaları İslâmî otoritenin varlığını zaruri kılan ilâhî emir ve yasakların bir
bütün halinde yaşanamayacağı bir gerçektir.
Bu sebeple İslâm dışı toplum düzenleri içinde yaşayan müminler, güç sı
nırlarını aşan konularda görevlerini yapamayabilirler. Ancak İslâm Dini’nin
bütününe imanlarını korumalıdırlar. Müslüman olarak can vermelidirler. Yü
ce Rabbimiz böyle emreder:
“Ey İman Edenler! Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan gerektiği şekilde korunun ve ancak Müslüman olarak can verin.”1
Bizler Allah’a, O’nun seçip son ve evrensel Peygamberi kıldığı Hz. Mu
hammed’e ve onun aracılığı ile gönderdiği Kur’ân’a inanırız. Kur’ân’ın içerdi
ği bütün iman ve hayat kurallarına da inanırız. Bu inancımızı korumakla yü
kümlüyüz. Bunun için de inancımızla çelişecek ve çatışacak bütün batıl inanç
lar, sözler, davranışlar ve işleri bilmeliyiz. Nasıl korunabileceğimizi de öğren
meliyiz.
Muhterem Mü’minler!
1. Allah’ı, sebepnetice kanunlarının hâlikı, bilici, işitici, görücü, dilediği
ni yapıcı, güçlü ve merhametli Rab kabul edip de, O’na tam anlamda güvene
memek, şartlar ne olursa olsun mutluluk ve kazancın, Allah’ın emir ve yasakları
çerçevesinde olduğuna itimat edememek bizi inancımızla çelişkiye götürür.2
1 Ali İmran, 102
2 Yunus, 54; İbrahim, 31.
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2. Allah’ın, kâinatın yaratıcısı ve maliki olduğuna inanırken, bütün ni
metlerin Allah’tan olduğuna, O’nun takdiri ile insanlara ulaştığına, Rabbimizin
ümit olunmaz yerlerden sebeplerini yaratarak insanları nimetlendirebileceğine,
dolayısıyla Allah’ın haram kıldığı yollardan rızık aramamak gerektiğine bütün
varlığımızla inanmamak da bizi inancımızla çelişkiye sürükler.3
Mü’minler arasında bankacılığın, içki imal ve satıcılığının, hileli imalât ve
sömürünün, ikbal mevkilerini insanların elinde görerek zillet içinde insanlara
ruh köleliği yapmanın ve daha nice hallerin görülmesi, yukarıda açıklanan çe
lişkilerimizden kaynaklanmaktadır. Zira bu çelişkilerin temelinde, Allah’a is
yandan çok, O’na güvenmemek vardır.
3. Zekât, hac ve de adaletafyardım gibi erdemlere çağrı nitelikli Allah’ın
buyruğu olan görevler, vakıf çalışmaları benzeri dini nitelikli aktiviteler, başka
başka amaçlarla değil, yalnızca Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır. Aksine
davranışlar inancımızla çelişki oluşturur.4
292

Mü’minin bütün söz, iş ve davranışları, tüm hayatı ve ölümü, âlemlerin
Rabbi Allah içindir. Mü’min, ahlâk, ilim, sanat, vatan ve millet için değil, yal
nız Allah için, O’nun emri ve yasağı olduğu için konuşur ve susar, yapar ve sa
kınır. Mü’min mezkûr değerleri ancak Allah’a kulluk için yüceltir ve uğrun
da mücadele verir.
Giderilemediği takdirde yukarına değinilen çelişkilerin her biri İslâm da
iresinin dışına çıkarabilir.
4. İnsan için yasa koyma hakkı onu yaratan Allah’ındır. Yaratanın emirleri
ve yasaklarıyla çatışan yasalar konulamaz. İnsanlar ancak Allah’ın ve Peygam
beri Muhammed’in (s.a.) belirlemediği alanlarda düzenleyici kurallar koyabi
lirler. İslâmî gerçek bu iken fertlerin kurumların Allah’ın buyruklarıyla çatışan
kesin emirler vermek, yasaklar koymak, helâl kılmak, haram saymak hakkı ol
duğunu kabul etmek İslâm Dini’ne aykırılığa düşürür.
Güncel bir anlatımla şöyle de diyebiliriz.
İslâma göre kayıtlı ve şartlı egemenlik hakları olan parlamentoların, Al
lah’ın açık ve kesin emir ve yasakları, helâl ve haramları ile çelişen ve çatışan

3 Nahl, 53; Talak, 3.
4 En’am, 162; İbn’ü Mace, Hadis No: 4205.

karar alabileceğine ve bu kararların seküler sistemlerde olduğu gibi İslâm Dini
zaviyesinden de meşruiyet arzedeceğine yürekten inanmak kâfirliğe götürür.5
5. Özel şartları içinde ortak akıl, ilim, ihtisas, istişare ve referandum ve
rilerine itaat gibi, Allah’ın ve Peygamberi Hz. Muhammed’in itaat edilmesine
izin verdiklerinin dışındaki, düşünce sistemlerine ve gayrı İslâmî müessesele
re benimseyerek itaat de İslâm dışılığa yönlendirir.. Çünkü Peygamberimizin
ifadesiyle Allah’a isyan hususunda insanlara ve kurumlara itaat yoktur.6
6. İslâm’ın iman, ibâdet, hukuk, iktisat… ve ahlâk dallarına ait bir tek hük
münü dahi küçümsemek, dönemi geçtiğine inanmak, yani;
a) Artık kısas ilkesi geçerliliğini yitirdi.
b) Faiz yasağı anlamsızdır.
c) Kadınların örtünmelerine gerek yok.
d) Karşılıklı rıza oldukça zina sakıncasızdır.
d) Beş vakit namaz fazlacadır, gibi yaklaşımların bir tekini dahi benimse
mek kişiyi kâfir kılar. Zira İslâm bir bütündür. O’nun bütün hükümleri yüce
dir ve tartışma üstüdür.7
7. Allah’a inanmak fakat Kur’ân’ın Allah tarafından vahiy meleği aracılı
ğı ile Hz. Muhammed’e indirilmiş son İlahi Kitab olduğuna inanmamak veya
Kurân’a inanmak ama onun bildirdiği iman esaslarının tümüne veya bir kıs
mına inanmamak, meselâ; meleklere veya cinlere ya da Cehennemin varlığına
inanmamak... Bütün bunlar da kişiyi kâfir kılar.8
8. Amel bakımından kusurlu olsalar da, mü’min iş, sanat, ilim ve siyaset
adamları varken onlara ilgisiz kalıp adımıza temsil ve tasarruf yetkisini kâfir ve
münafıklara vermek, yüceliği onlarda görüp onları sevmek ve de onlarla yar
dımlaşmak da İslâmî imanın kalbe yerleşmemiş olması anlamına kişiyi müna
fık eder. Münafıklık ise kâfirliğin bir türüdür.9
Saygıdeğer Mü’minler!
İslâm’la çelişecek, çatışacak inançlar davranışlar ve işlerden kafamızı ve
kalbimizi arındırmazsak, imanımızı kaybetmemiz kaçınılmaz olur.
5
6
7
8
9

Araf, 54; Tevbe, 31; Ahzab, 67.
Ahzab, 48; Kalem, 9.
Maide, 4445; Nisa, 14; Mücadele, 20.
Nisa, 136150151.
Nisa, 44; Tevbe, 23 24; Mücadele, 22.
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Allah’ın inandığı emir ve yasaklarına aykırı yaşamakla örneğin zekât ver
memekle ve zina yapmakla kişi günahkâr olur, inancını zaafa uğratır ama ima
nını yitirmez. Fakat yukarıda sunulan misallerde olduğu gibi, İslâm Dini’nin
bütününe veya bir kısmına inancından sözlü veya fiili olarak ödün verirse
imanını yitirir. Hayırları neticesiz kalır. Âhiret hayatı mahvolur. Bu gerçeği
Rabbimiz şöyle açıklıyor:
“... İçinizden dininden dönüp kâfir olarak ölen olursa, bunların işleri dünya ve
Âhirette boşa gitmiş olur. İşte Cehennemlikler onlardır. Onlar, orada ebedî olarak
kalıcıdırlar.”10
Mü’minler!
Aziz Peygamberimiz (İslâm yücedir. O’nun üstünde yücelik yoktur.) bu
yuruyor.
Buna inanarak, inançlarımızı korumalıyız. Batıl inançlara ve yaşantılara
karşı direnç göstermeliyiz. Müslüman olarak can vermeliyiz.
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Hutbemizi âyet anlamlarıyla bitirelim:
“Gerçek mü’minler, Allah’a ve elçisi Hz. Muhammed’e inanan ve sonra
da (inancının doğruluğu ve yaşanılması gerektiği hususunda) şüpheye düş
meyen, (bir de inancının hâkimiyeti uğrunda) mallarıyla, canlarıyla mücadele
vermiş olanlardır. İşte gerçek doğrular onlardır.”
“Onların Rableri katındaki mükâfatı, altından ırmaklar akan Cennetlerdir.
Orada ebedî olarak kalıcıdırlar.”11

10 Bakara, 217.
11 Hucurat, 15; Beyine, 8.

Yaşadığımız Cahiliyyet

İslâm Dini, Allah’a iman ve O’nu koyduğu yasaları elçisi Hz. Muhammed’in
tatbik ettiği şekilde hayata uygulamayan her hayat düzeninin cahiliyyet haya
tı olduğunu açık ve kesin ifâdelerle bildirmiştir.
Cahiliyyet; tarihin muayyen bir çağında yaşanmış veya İslâm Dini’nin zu
huru sırasında Çin’de, Roma’da, Bizans’ta, İran’da ve Arabistan yarımadasında
geçmiş olan bir hayat şekli değildir.
İslâm Dini’ne uygun olmayan, mazide yaşanmış her hayat cahiliyyet haya
tı olduğu gibi, aynı ölçüler içerisinde halde ve gelecekte yaşanacak her hayat
tarzı da cahiliyyet hayatı olacaktır. Çünkü İslâm Dini; “ilmî ve teknik gelişme
yi” emretmiş olmakla beraber, cahiliyyet hayatını bilimsizliğin ve teknik geri
liğin hâkim olduğu hayat” olarak vasıflandırmamıştır.
İslâm Dini’nin ana kaynağı Kur’ânı Kerîm, Peygamberler ve Hakk’a çağrı
ları hakkında bilgi veren birçok sûrelerinde Cahiliyyet hayatının değişmez un
surlarını tespit etmiştir. Biz bu unsurları iki grupta özetleyerek arzedecek, Ca
hiliyyet hayatının vasıflarını açıklamaya çalışacağız.
a) Hz. Âdem’den günümüze kadar Cahiliyyet hayatını yaşayan bütün ce
miyetlerde, büyük çoğunluk Allah’ın varlığına inanmışlardır. Fakat yaratıcı
mızı, bildirdiği ölçüler içerisinde, Peygamberleri ve yasaları ile tasdik etmemiş
lerdir.
Evet, “Onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorarsan, elbette ki, Al
lah’tır, diyecekler...”1 anlamındaki âyette ve benzerlerinde açıklandığı üzere,
Allah’a yaratıcı olarak inanmışlar, ancak varlığına inandıkları Allah’ın Peygam

1 Lokman, 25.
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berleri aracılığı ile bildirdiği ve yaşanmasını istediği emirleri ve yasaklarını ka
bul etmemişlerdir. Ferdî, ailevî ve içtimaî hayatlarını bu mukaddes emirler ve
yasaklar manzumesine göre düzenlememişlerdir.
Öz ifadeyle imanın cevheri olan “... (insanlar için uyulacak) emirler ve
yasaklar koymak hakkı yalnız Allah’ındır...”2 yasasını tanımayarak çiğnemiş
lerdir.
Bunun içindir ki, Mevlâmız onları yermekte ve insanlık camiasını şöyle
ce uyarmaktadır:
“Onlar hâlâ cahiliyyet hayatının hükmünü; (batıl inançları, ilkeleri ve ya
şayış tarzlarını) mı arıyorlar? Yürekten ve kesin olarak inanacak bir topluluk
katında hükmü Allah’tan daha güzel olan kim olabilir?”3
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Allah’ın indirdiği emirler ve yasaklar dizisine inanmayan ve inanmadıkla
rı için de uygulamayan bu insanlar, arzularına uymuşlar ve ihtiraslarına kapıl
mışlardır. Aralarında kudretli gördükleri fertlerin, asil ve nüfuzlu kabul ettik
leri zümrelerin hâkimiyetleri, sömürüleri ve çıkarları doğrultusunda yaşamış
lardır.
Bu gerçek Hûd sûresinin 59. âyetinde sunulan bir örnekle şöyle açıklan
mıştır:
“İşte size (misal olarak) Ad toplumu! Onlar, Rablerinin emirleri ve yasaklarını
bilerek inkâr ettiler. O’nun Peygamberlerine isyan ettiler. (Önder edindikleri) inatçı
her zorbanın emri ardınca gittiler.”
Zaaflarla illetli beşeri, mutlak yüceliklerle vasıflı Yaratıcıya üstün tutan bu
bedbahtlar, inkâr ve isyanlarını da korkunç bir mantık sefaleti içerisinde şu
çürük temele dayamışlardır.
Maide sûresi, âyet 104.
“Onlara: Allah’ın indirdiği düzene ve O’nun Peygamberini yönetimine gelin denildiği zaman -Atalarımızı üzerinde bulduğumuz (düzenler/yönetimler) bize yeterdediler. Ya ataları hiç bir şey bilmiyorlar ve doğru yolda gitmiyorlar idiyse.”
b) İlk ve değişmez vasıfları Allah’ı, elçileri ve koyduğu yasaları ile kabul
etmemek olan Cahiliyye hayatları ve nizamlarının diğer bir köklü sıfatı da,
hâkim oldukları toplumlarda, şer kuvvetlerin hükümran olmasıdır.
2 Araf, 54.
3 Maide, 50.

Tarihî cahiliyyetlerde, zalim şahıslardan, müstebitgruplardan ve batıl
âdet ve an’anelerden, devrimizde ise materyalist rejimlerden, doktrinlerden
ve uygulayıcılardan meydana gelen şer kuvvetler; Hakk’a karşı durmuşlar, tel
kînat, tahakküm ve fikrî iğfalât ile insanları imansızlığa, ahlâk ve insanlık dışı
karanlık bir yaşayışa sürüklemişlerdir.
Asrımız cahiliyyetinde olduğu gibi Allah sevgisi ve saygısına, ebedî hayat
muhakemesine yer vermeyen bu sefih hayat tarzında insanlar, insanlık cevhe
rini hançerleyebilecek kadar küçülmüşlerdir.
İstibdat, sömürü, kan dökme, taassub, anarşi, alkol, kumar, fuhuş, ihti
ras, yalan, riya, zulüm ve benzeri daha nice çirkinlikler, Cahiliyyet hayatının
içyüzünü yansıtan unsurları ve günahları olmuştur.
Nitekim Şanlı Peygamberimiz, sömürüyü meşrulaştıran faizi, hayatı ki
ne boğan kan dâvasını, milletini haksız olduğu mevzularda savunma olan ırk
çılığı, Hakk’ça düzende anarşi çıkarmayı, ölünün ardından kader programını
yalanlarcasına çığlıklar koparmayı, asalet dâvasını ve daha bir çok kötülük ve
çirkinlikleri, Cahiliyyet hayatının görüntüleri olarak açıklamıştır.4
Tarihî asırlarda bütün Peygamberlerin ve on dört asırdır İslâm Dini’nin
yıkmaya çalıştığı Cahiliyyet nizâmı üzülerek ifade edelim ki, en güçlü devrini
asrımızda yaşamaktadır.
Asrımızda, ilim ve tekniğin oluşturup geliştirdiği sinema, yazılı medya,
radyo, televizyon ve cep telefonları gibi kitlelere hükmedebilen dev vasıtaları
da kendi lehinde kullanan bu karanlık Cahiliyyet, insanlığı korkunç bir akı
bete ve azaba sürüklemektedir.
Mutlak Hakimiyeti Allah’ta ve Peygamberi Muhammed’de, kayıtlışartlı
egemenliği de ortak akıl ve bilimde gören İslâm Dini’ni doğmalar düzeni di
yerek red eden fakat Darwin, Marks, Fröyd ve Durkheim gibi 45 Yahûdi’nin
şeytanî fikirleri izinde, modern firavunların rehberliğinde yaşayan insanlığa,
tefekkürle bakalım. Ne acıdır ki dünyamızın her bucağında bu cahiliyyet ha
yatını göreceğiz.
Asrımızdaki ilmî ve teknik gelişmeler, değerlendirmeler bizi yanıltmama
lıdır. Tarihî devirlerde hiç bir cahiliyyet nizamı hayırlardangelişmelerden ta
mamen yoksun kalmamıştır. Asrımız cahiliyyetinde de ilmî inkişaflar, teknik
4 Bak: S.B.M. Tecridi Sarih Ter. 10/432; KeşfulHafâ, Hn. 2834; Riyazüssalihin Ter. 2/83;
Tefsîrü İbni Kesir, 4/218; EtTac, 5/46.
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gelişmeler ve dev üretim araçları hayırları teşkil etmektedir. Katiyetle bilinme
lidir ki, ilim ve teknik Cahiliyyet yaşantısının eseri, batıl düzenlerin gereği de
ğildir. İslâm’ın da ibadetleştirerek yönlendirdiği çalışmanın ürünüdür.5
Aziz Mü’minler!
Cahiliyyet nizamı ile azan nice milletlerin, azâb ile helak edildiğini ve edi
leceğini Kur’ân haber veriyor.
Hür dünyadaki temel çatlaklar, güçleri ve iktidarları artan ve yaygınlaşan
materyalist rejimler, giderek gelişen ruhî, ahlâkî ve iktisadî buhranlar, sınır
tanımayan çılgınca yaşayışlar, devleşen siyasî ve iktisadî rekabet ve zulümler,
üçüncü dünya harbini davet eden mevziî harpler, nükleer silahlanmalar, asrı
mız cahiliyyetinin feci akıbetini haber vermektedir.
Allah’ın Dini’ni kabul etmeyen insanlığın ebedî istikbâli ise, çok daha kor
kunç ve ebedî bir azab ile çevrilidir.
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Allah’a ve O’nun şeriatına dönelim. Allah’ın emirlerine ve yasaklarına gö
re yaşayalım. Şanlı Peygamberimizin önderliğini izleyelim. Dünya ve âhireti
birleştiren, hayatı güzelleştiren, dinimize bağlanarak cahiliyyet yaşantılarına
karşı çıkalım.
Çünkü İslâm’la çatışan her cahiliyyet dünyada zillet, Âhirette de azapdır.
“Cahiliyyetin her bir nevi ayağımın altındadır” buyuran Peygamberimiz biz
leri şöyle uyarıyorlar:
“... Allah’ın en çok öfke duyduğu üç kişiden biri de İslâm (bilinir ve yaşanırken)
cahiliyyetin (inanç, ahlâk ve âdetlerini) arzulayan (ve benimseyen) kişidir.”6
Hutbemizi, Kur’ân’dan âyetlerle bitiriyorum:
“(Öldükten sonra diriltilerek) bize kavuşacağına inanmayan, sadece dün
ya hayatına razı olan ve onunla tatmin bulan kimselerle, (Cahiliyyet yaşantıla
rına son veren) bunca âyetlerimizden gafil olanlar (yok mu?) işte onların ka
zandıkları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir.
Fakat (İslâm Dini’ne) inanıp da (bu dinin emir ve yasaklarına uyarak) gü
zel amellerde bulunanlara gelince; imanları sebebiyle, Rableri onları altların
dan ırmaklar akan ni’metlerle dolu Cennet’lere erdirir.”7
5 Necm, 39.
6 Hadisin tam metni için bak. MişkâtülMesâbîh, Hn. 142.
7 Yunus, 79.

İslâm ve Tağut

Yüce Rabbimiz Hayat Nizamı’mız Kur’ânı Kerimde şöyle buyurur:
“And olsun ki biz her ümmete Allah’a kulluk edin, Tâğut’tan kaçının di
yen bir Peygamber göndermişizdir...”1
İlk şerîatını tebliğ eden Hz. Âdem’den, son ve mütekâmil şerîatını tebliğ
eden Hz. Muhammed’e kadar İslâm Dini’ni sunan bütün Peygamberlerin ka
çınılmasını ilân ettikleri Tâğut nedir acaba?
Kur’ânı Kerim’de sık sık geçen Tâğut, Kur’ân’a has bir terimdir ve şu
mânalara gelir:
a) Arzuları ilahlaştırılan nefis Tâğût’tur.
b) Allah’ın emir ve yasaklarını tanımayan, İslâm Dini ile çatışan düzen ve
düsturlara çağıran her fert ve önder Tâğût’tur.
c) Allah’tan başka zatında güç görülen eşya, insan ve putlar Tâğût’tur. Şey
tan Tâğût’tur.
d) Allah’ın şeriatı ile çatışan bütün gelenekler, esas alınan bütün rejim
ler Tâğût’tur.2
Mahiyetini açıklamaya çalıştığımız Tâğût’u yani Allah’ın emirleri ve ya
sakları ile çatışan nefsi, fertleri, önderleri, rejimleri ve ilkeleri red etmedikçe,
hâkimiyetin yalnız Allah’a ve O’nun düzeni olan İslâm’a ait olduğunu tasdik
etmedikçe İslâmî imanı sembolleştiren Tevhîd’in kulpuna yapışılamaz. Tevhi
di yaşama olan ibâdet gerçekleştirilemez.

1 Nahl, 36.
2 Bak: Hak Dini, Kur’an Dili, Elmalı Hamdi Yazır, 2/869.
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Bu gerçeği Rabbimiz şöyle bildiriyor:
“Dinde zorlama yoktur. Artık doğru yol ile eğri yol birbirlerinden ayrılmıştır. O
halde kim Tâğût’u tanımayıp da Allah’a îman ederse muhakkak ki, kopması (mümkün) olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah çok iyi işitici ve bilicidir.”3
Anlamını sunduğumuz âyeti kerîmeden anlaşılacağı üzere İslâm insa
nı olabilmek için Tâğût’un şiddetle red edilmesi gerekir. Ancak Tâğût’un söz
le reddi kâfi değildir. Rûhun derinliklerinde kasırgalaşan ve amelî hayatta ne
ticeler doğuran fiilî bir red gerekir. Bunun için de Tâğût’la kültürel yollarla ve
yöntemlerle savaşmak lâzımdır.
a) Allah’ın emir ve yasaklarına tâbi oluncaya kadar Tâğût olan nefisle ça
tışmak,
b) Ferdî ve içtimaî hayatımızı Allah’a döndürmemize mâni olan ve Tâğut
olan cahiliyyet düzenleri ve fikir babaları ile çatışmak...
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İslâm’da emrolunan cihad işte bu Tâğût’a karşı verilmesi gerekli olan mü
cadeledir.
Tâğût’la çatışmak, Hakk’ı getirmek Bâtılları gidermek için olacağından
din bilginleri, iktisatçılar, hukukçular, sosyologlar, tüccar ve esnaf, öz ifadey
le bütün mü’minler Tâğût’la mücadele edeceklerdir. İslâm’ı daha iyi öğrene
rek, öğreterek, yaşayarak, neşrederek ve üstünlüğünü ikna edici bir usulle, in
ce bir telkin edasıyla ortaya koyarak Tâğût’la mücadele vereceklerdir. Bu, farz
bir görevdir.
Bunun içindir ki, Yüce Rabbimiz, mü’minleri Tâğût’a karşı kendi yolunun
savaşçıları olarak takdim ediyor:
“(Yönetimin Allah’a ait olduğuna) îman edenler (politik, kültürel, iktisadî ve
silâhlı) savaşı Allah yolunda yaparlar. Kâfirlere gelince, onlar da Tâğût’un yolunda
savaşırlar...”4
Aziz Mü’minler!
Tâğût’a ve ondan yana olanlara karşı mücâdele vermeyenler mü’min ka
lamazlar.
Bunun içindir ki Peygamberimiz, “Her kim (Tâğût’a karşı) cihad etmeden

3 Bakara, 256.
4 Nisa, 76.

ve onunla mücadele (ederek Hakk’ı hâkim kılma) arzusunu rûhunda duyma
dan ölürse nifaktan bir şube üzerinde ölür.”5 buyurmuşlardır.
Tâğût’u kalben reddetseler dahi onunla çatışmayanlar, amelî hayatın icabı
onunla anlaşma ve dostluk kurma yoluna gitmeye mecbur kalırlar. Bu da Al
lah ve Tâğût dostluğunu bir araya getirmek olan nifakın ilk tezahürü olur.
Halbuki Allah, Tâğût’a ancak kâfirlerin dostluk gösterebileceğini açık bir
şekilde belirtmiştir.
“Allah iman edenlerin dostudur. Onları (Tâğût’un) karanlıklarından nura çıkarır. Kâfirlerin dostları ise ancak Tâğut’tur. O da onları nurdan ayırıp karanlıklara
iletir. Onlar cehennemin yoldaşlarıdırlar.”6
Mü’minler!
Çok acıdır ki Müslümanlar bugün Allah ve Tâğût dostluğunu bir arada ya
şatmağa çalışmak gibi sonu zulmet ve ateş olan çıkmaz bir yolun üzerindedirler.
İslâm Dini’nin namaz, oruç ve zekât gibi belirli emirlerini kabul etmek
le ve hattâ îfa etmekle beraber, Onun asrımızın yaşayan sosyal düzeni olması
nı lüzumlu bulmayanlar, bilmiyorlar ki Allah ve Tâğût hakimiyetlerini bir ara
da tanımış oluyorlar.
Örnekleri müşahhaslaştırarak deriz ki;
a) İslâm insanının yetiştirilmesini arzulayarak Hak dostluğu gösterenler,
erkek çocuklarımızın bile teslim edilmeyeceği materyalist eğitim sistemine
mücadele etmeksizin rıza göstermekle, Tâğût dostluğuna sine açıyorlar.
b) Ferdî mülkiyeti tanıyarak Allah hâkimiyetini tasdik edenler, faiz düze
nini kaçınılamaz görmekle Tâğût egemenliğine baş eğiyorlar.
c) Keza, ahlâk ve fazilet ölçülerinin yaşanması lüzumuna inanmakla, söz
ve neşirle savunmasını yapmakla Hak dostluğu izhar edenler, ferdî çıkarları
uğruna, cemiyet menfaatlerini çiğnemekle ve çeşitli çirkinlikleri ve kötülükle
ri yapmakla da Tâğût dostluğunu açığa vuruyorlar.
Aziz Mü’minler!
Tağût’a onay olan bu durum kendisinden razı olundukça kâfirliğe açık bir
sapıklıktır. Zira Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

5 Muhtasar Sahihi Müslim, Hafiz Münzirî, Hadis No: 103.
6 Bakara, 257.
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“(Ey Peygamber!) Sana indirilen Kur’ân’a ve senden önce indirilen kitaplara
inandıklarını sananları görmedin mi? Tanımamaları emrolunduğu halde Tâğût’un
önünde yargılanmak, (ve onun ölçülerine göre hayat problemlerini çözmek) isterler.
Şeytan onları Hakk’dan uzak bir sapıklığa saptırmak istiyor.”7
Mü’minler!
Ne acıdır ki, yaşadığımız toplum düzeni, putlaştırılan önderleri, cahiliy
yet örfü ve sistemleri ve sapıttırdığı öz nefsimizle bizleri kuşatmış, Tâğût’u
hâkim ve dost tanımak sapıklığı ile karşı karşıya getirmiştir. Öyle ki, fert, ai
le, cemiyet, sanat, ticaret, memuriyet, eğitim ve siyaset hayatının her bölümü
bir kavşak noktası olmuştur. Bu kavşakta bir tek yol İslâmi hayata, diğer yol
lar Tâğût’a gidiyor.
Bakınız Hz. Peygamber (s.a.) mucizevî hadisleriyle bu kavşağın krokisi
ni nasıl çiziyor:
Abdullah b. Mesud anlatıyor:
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Hz. Peygamber (in huzurundaydık.) Bize bir hat çizdi ve sonra: “Bu Al
lah’ın yoludur” dedi. Bu merkezi hattın sağına ve soluna da bir çok hatlar çizdi
ve “Bunlar bir takım yollardır ki her biri üzerinde kendisine çağıran bir Tâğût
vardır.” buyurdu ve Rabbimizin şu mealdeki âyetini okudu:
“İslâm benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun. (Tâğût’a ait) yolları izleme
yin. Sonra sizi Allah’ın yolundan ayırır.
İşte Allah size bunları emretti ki, (Tâğût’un kötülüklerinden) sakınasınız.”8
Yolların ayrılış noktasındayız. Tam bir iman ve aşkla Tağût’a ve dostluğu
na karşı tavır koyarak İslâm’a yönelmeliyiz. İslâm bizi nûra, istikrara, mutlu
luğa ve Cennet’e götürür. Allah’ın her bir emri, her bir yasağı ve Peygamberi
mizin her bir talimatı bizi bu yola ileten işaret levhalarıdır.
Tâğût’un yolu fânî bir saadet vadediyor gibiyse de aldanmamak gerek.
Çünkü vadettiği mutluluk zulmetler, bunalımlar ve ızdıraplar içermektedir.
Sonu da Cehennem olacaktır.
Hutbemizi bir âyet anlamıyla bitiriyorum:
“Tağût’dan edinmekten) kaçınıp da Allah’a yönelenlere müjdeler olsun. (Ey Peygamber! Bu Hak ve Halk insanı) kullarımı (Cennetlerimle) müjdele.”9
7 Nisa, 60.
8 MişkâtülMesâbîh, Hadis No: 166.
9 Zümer, 17.

İslâm ve Spor

İnsanın maddî ve manevî yapısı daimî bir vecd hali üzere olmaya, ruhî ol
gunluğun, bediî (estettik) haz ve heyecanların doruğunda bulunmaya müsait
değildir. Bunun içindir ki, insan hayatının tabiî seyri ile tam bir örtüşme için
de olan İslâm Dini’nde haram rengi ve zarar gölgesi taşımayan eğlenceler ve
eğlencelerin en faydalısı olan spor meşrudur ve üstelik sevap kazandırıcı bir
uğraşıdır.
İslâm Dini, maddî gücü korumak ve arttırmak, manevî gelişmeye zemin
hazırlamak gibi gerekli bir işi ruhî bir haz ile gerçekleştirmek anlamına spo
ru Peygamberimizin takriri (onaylayıcı) sünneti ile tasvip, sözlü ve fiilî sünne
ti ile teşvik etmiştir.
Yüce Peygamberimiz, kendi devrinin içtimaî (sosyal) şartları içerisinde re
vaçta olan faydalı sporları onaylayıp kabul buyurmuş, böylece bu hususta üm
metine izlenecek örnekler sunmuştur.
Mü’minler!
Mevzuumuzu müşahhas misallerle açıklayabilmek için Aziz Peygamberi
mizin döneminde yapılan ve onun tasvibini kazanan spor dallarını kısaca in
celemeye çalışalım:
a) Binicilik: Binicilik, Peygamberimizin devrinde çok ilgi gören bir spor
dalıydı. Muhterem arkadaşları Peygamberimizin huzurunda at yarışları yapar
lardı. Biricik önderimiz bu yarışmaları teşvik etmek için, bazen birincilik ödü
lü de koyarlardı.
Kaynaklarımız “Hz. Peygamber (binicilere) at yarışı yaptırdı ve birinciye
ödül verdi.”bilgisini aktarıyorlar.1
1 Şevkânî, NeylülEvtar, B. Ma YecûzülMüsabeketü... 8/89.
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Peygamberimiz bu yarışları tasvip ve teşvik etmekle de kalmaz bazen biz
zat iştirak buyururlardı.
Ashabı Kirâm’dan Hz. Enes’e (r.a.):
 Peygamber devrinde at yarışı yapar mıydınız? Hz. Peygamber de yarışır
mıydı? diye sorulduğunda şu cevabı vermiştir:
 Evet, biz at yarışları yapardık. Allah’a yemin ederim ki, Hz. Peygamber
de “Sebha” adlı atı ile yarıştı ve birinci geldi. Birinciliği O’nu hoşnut etmişti.2
Peygamberimizin yarışmalarda daima birinci gelen “Gadba” isimli bir de
vesi de vardı. Bu yarış devesinin bir yarışmacı tarafından geçilmesi Ashabı
Kiram’ı üzmüştü. Arkadaşlarının üzüldüklerini sezince Peygamberimiz sporda
centilmenliğin de örneğini teşkil edecek bir ifade ile şöyle buyurmuştur:
“Dünyada yükselttiği her şeyi alçaltmak Allah’ın kanunudur.”3
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b) Atletizm: Ayak koşuları da Peygamberimiz devrinde revaç bulan spor
lardandı.
Peygamberimizin arkadaşları bu tür koşu yarışları tertip ederlerdi. Ashabı
Kiram arasında Hz. Ali gibi şöhretli koşucular da vardı.
Hz. Âişe validemiz, Peygamberimizle yaptığı iki yarışı şöyle naklediyor:
“Bir yolculukta, Hz. Peygamberle yarıştım ve O’nu geçtim. Şişmanladığımda
yaptığım diğer bir yarışı ise Hz. Peygamber kazandı.”4
c) Güreş: Güreş de Peygamber devri sporlarındandı. Rağbet görürdü.
Sevgili Peygamberimizin hayatını konu alan kaynaklarımız Hz. Peygam
ber’in ünlü güreşçi Rükâne ile onun arzusu üzerine üç defa güreştiğini ve her
defasında Rükâne’yi mağlûp ettiğini onun mucizesi olarak rivayet etmektedir.
Bu şöhretli güreşçinin Peygamberimize ard arda yenilmesi kalb gözünü açmış
ve Müslüman olmasına vesile olmuştur.5
d) Atıcılık: Asrı Saadetteki meşru eğlencelerden ve sporlardan bir tane
si de ok ve mızraklarla atıcılık oyunu idi.
Peygamberimiz bu spora teşvik buyurmuşlardır. Ünlü kaynağımız Buha

2
3
4
5

Aynı eser ve aynı bölüm.
Nesâî, B. İzmarilHaylı,... B. Sebek, 6/2267.
S. Ebû Davut, K. Cihâd B. FisSebki alerRicli.
NeylülEvtar, B. Ma Câe FilMüsabeketi alelEkdam, 8/104.

rî’nin rivayetine göre Hz. Peygamber bazen atıcılık meydanlarında sahabileri
ne uğrar, onları teşvik ederdi.
“Atınız, ben de sizinle beraberim” buyururdu.6
Peygamberimiz, bu harp sporu ile ilgili bir başka hadislerinde ise şöyle
buyurmuşlardır:
“...Atıcı ve binici olunuz. Atıcılığınız biniciliğinizden daha çok hoşuma gider...”7
e) Kılıç ve mızrak oyunları: Atıcılık gibi kılıçmızrak oyunları da, Pey
gamberimiz devrinde bilinen ve Yüce önderimiz tarafından tasvip edilen spor
lardandı.
Bir bayram günü Habeşli sporcular Peygamberimizin mescidinde gösteri
yaparlar. Bu gösteriyi tasvip etmediği için durduran Hz. Ömer’e Peygamberi
miz mani olur ve bu gösteriyi hanımı Hz. Âişe ile birlikte seyreder ve hattâ:
“Ey Habeşliler! Göreyim sizi” diyerek onları teşvik buyurur.8
Kılıçmızrak oyununun Peygamberimizin mescidinde oynanması ve Hz.
Peygamberin bu gösteriyi Hz. Âişe’ye kendi örtüsü altında seyrettirmesi, ha
ram hudutlarını aşmayan seviyeli eğlencelerin İslâm’da müsamaha(hoş görü
ile) karşılandığına sıhhatli bir delildir.
e) Deniz sporları: Aziz Peygamberimiz, Mekke ve Medine’de yaşamış ol
maları sebebiyle denizden uzak kalmış olmalarına rağmen, faydasından ötürü
deniz sporunu mü’minlere tavsiye buyurmuştur.
Bir hadislerinde yüzme öğrenilmesini şöylece öğütlemişlerdir:
“Allah’ın anılmadığı (her söz, iş ve davranış önemsiz) bir oyun, (değer
siz) bir eğlencedir. Ancak oyun ve eğlence olmakla beraber şu dört meşguli
yet yararlıdır:
a) Nikâhlı eşlerin sevişmesi,
b) Atın terbiye edilmesi,
c) İki hedef arasında eğitim atışları yapılması,
d) Yüzme (öğrenilmesi ve) öğretilmesi.”9

6
7
8
9

Adı geçen eser, BabülHassi alerRemyi, cüz 8/95.
RiyazüzSalihin, K. Cihad.
EtTac, 5/288.
ElCamiusSağîr, (Küllü şeyin) maddesi.
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Az fakat öz olarak sunduğumuz ve Peygamberimizin, devrinin sporlarını
tasvip ve teşvik buyurduğunu gösterir güvenilir belgeler, İslâm Dinin’de spo
run faydalı eğlencelerden kabul edildiğini açıklamaktadır. Harama yol verme
yen bedenî hazların meşruluğunu da göstermektedir.
Peygamberimizin “Kuvvetli mü’min, zayıf mü’min-den daha hayırlı ve Allah’a
daha sevgilidir.”10 buyurması da vücudun kuvvetlendirilebilmesi için lüzumlu
olanın yapılmasını gerekli kılmaktadır. Kaldı ki, İslâm’da ruhî terbiye yanın
da bedenî terbiyeye de önem verildiği, namaz ve oruç gibi ibadetlerimizde de
görülmektedir. İslâm’da en câmialı ibâdet olan namazın aklın ve kalbin yanı
sıra bedenin de iştirak ettiği bir farîza olması anlamlıdır.
Mü’minler!
a) Namaz gibi ibâdetlerimize engel olmadıkça,
b) İlmî ve meslekî çalışmalarımızı aksatmadıkça,
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c) Kadın erkek karışımına ve İslâm’a göre örtülmesi gereken organların
teşhirine sebep teşkil etmedikçe,
d) Ferdî ve sosyal bir zarara neden olmadıkça bütün spor dalları meşrudur.
Mü’minler!
Sunulan bilgiler, cemiyetimizde rağbet gören ve uygulanan şekliyle bütün
spor dallarının dinimizce onaylandığını göstermez.. Böyle anlaşılmamalıdır.
İslâm’da spor, rûh sağlığı yanı sıra vücut sağlığını ifade eder bir anlam ta
şır ve sporun seyircisi olmaktan çok yapıcısı olmayı amaçlar. Bu sebeble:
a) İslâm sporun ve sportif faaliyetlerin ahlâkı zedeleyici, ilmî ve meslekî
çalışmaları engelleyici, seviyeli olması gereken içtimaî heyecanları basite dü
şürücü, cinsellik sergileyici ve zamanın ölçüsüz bir şekilde israfına sebep teş
kil edicici bir şekilde yapılmasını dolaylı olarak yasaklar.
b) İslâm boks ve pankreas gibi sporları, deve, boğa ve horoz güreşleri tü
rü sportif faaliyetleri, ayrıca facia ile bitebilecek otomobilmotosiklet yarışları
ve benzerlerini ise doğrudan yasaklar.
Çünkü İslâm Peygamberimizin diliyle kişinin kendisine ve çevresine za
rar vermesini ve zarara zararla mukabele etmesini haram kılan dindir.
10 MişkâtülMesâbih, Hadis No: 5298.

Saygıdeğer Mü’minler!
Spor yapılabilir. Ancak spor yaparken açıkladığımız haramlara ve değin
diğimiz hatalara düşmemeliyiz. Ayrıca Peygamberimizin şu buyruklarını da
ölçü almalıyız!
[“Dünyasına ve âhiretine faydalı olmayan işlerle meşgul olmaması, kişinin
Müslümanlığının güzelliğindendir.”
“Zarara uğrayabileceği endişesiyle, zarar doğuracak şeyleri de terketmedikçe
kişi olgun mü’minler seviyesine çıkamaz.”]11
Yüce Rabbimden bizleri bedenî ve rûhî neşeler içerisinde mutlu bir hayata
erdirmesini diler, hutbemizi Hac sûresinin 77. âyetiyle bitiririm:
“Ey iman edenler! Rukûa gidiniz, secdeye varınız. Emirlerine ve yasaklarına
uyarak da Rabbinize ibâdet ediniz. Kendinize ve insanlara yönelik hayırlar yapınız.
Umulur ki mutluluğa erersiniz.”
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11 EtTac, 5/186, 185.

İslam ve Trafik

Canı, malı, aklı ve nesli korumak, İslâm Dini’nin temel gayesi olduğu
içindir ki, Trafik, dizimizin ana düsturları ile yakından alâkalı bir mevzudur.
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Yüzde 90 oranında insan faktörünün sebep olduğu trafik kazalarının ve
trafikteki aksamaların can, mal ve iş gücü kaybına sebep olduğu, ayrıca sinir
leri tahrip ederek ahlâkî ve fizikî yapımızı olumsuz yönde etkilediği bir ger
çektir.
İslâm, temel düsturları ile bu gibi maddî ve manevî zararları doğurucu dav
ranışları şiddetle yasaklamıştır. Dinimiz “...(Nefsinizi) kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız...” buyurarak canımızı korumamızı, “... Haksız yere cana kıymayınız...” buyurarak da başkalarının hayatını öz canımız kadar aziz tanımamı
zı emretmiştir.
Ayrıca, “İsraf etmeyiniz./Saçıp savurmayınız.”1 buyruğu ile kendi malımıza,
faiz, karaborsa ve hırsızlık gibi yasaklarıyla da başkaların mallarına saygılı ol
mamızı, bir diğer anlatımla zarar vermememizi görevleştirmiştir.
Bütün bu umûmî vasıftaki ölçüler, muhtemel zararlarından korunmak
için Trafik kaidelerine uymamızı dinî yönden gerekli kılmaktadır.
Muhterem Mü’minler!
Peygamberimizin Trafik mevzuundaki özel ve mucizevî emirleri de bizle
ri vazifelendirmektedir.
Şanlı Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyururlar:
“İman, yetmiş küsur bölümdür. En yükseği Allah’tan başka ilâh yoktur de
1 Sırasıyla bak. Bakara, 195; İsra, 33; Araf, 31; İsra, 26.

mek, en aşağı seviyesi ise yoldan eza’yı; zarar verecek ve kişinin geçişine mani
olacak engelleri gidermektir.”2
Peygamberimiz bir diğer hadislerinde de şöyle buyururlar:
[“Bana ümmetimin iyi ve kötü amelleri gösterildi. Yollardan zarar verici
nesneleri gidermelerini iyi amelleri içinde gördüm.”
“... (Ey Mümin!) Yollardan (geçişi zorlaştıran) taşları, dikenleri ve kemik
leri kaldırman bir sadakadır; bir hayırdır...”]3
Peygamberimizin imandan bir bölüm olarak sunduğu ve yapılmasını bir
sadaka; bir hayır olarak vasfettiği “Yoldan, ezayi; zarar verici nesneleri gider
meyi,” özü itibariyle trafik kaidelerine uyma olarak değerlendirebiliriz. Zira
amaç zarar vermemek ve verilebilecek zararı gidermektir.
Yaşadığımız dönemde yaya veya vasıtalı olarak yolda bizzat eza/zarar ve
recek duruma düşmemek, yollarda geçişi zorlaştıran, taş, diken ve kemik gibi
engelleri kaldırmaktan çok daha önemli ve zarurî bir vazifemizdir. Çünkü tra
fik kaidelerine uymayan dikkatsiz bir yayanın bizzat kendisinin, alkollü, uy
kusuz ve anormal hızla vasıta kullanan, öz ifadeyle trafik kurallarına uyma
yan sürücünün vasıtasının yollarda diğer yaya ve vasıtalar için giderilmesi ge
rekli bir eza ve tehlike olacağı, akaryakıt ve iş gücü israfına sebep teşkil ede
ceği açık bir gerçektir.
Fertler için tehlike ve tüketim unsuru olmanın cemiyete karşı işlenmiş bir
zulüm olduğu muhakkaktır. Âhiret hayatımızda mutlaka cezası görülecek bu
suçun toplum hayatında da ceza görmesi ve kınanması zaruridir.
Bunun içindir ki, Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Kullandıkları yollarda kendilerine zarar verenleri; üzüntüye sebep olanları cezalandırmaları müminlerin vazifesidir.”4
Açıkça anlaşılacağı üzere bu hadis, Trafik kurallarını bilerek ihlâl edenle
rin, işledikleri Trafik suçunun nevine göre hukuken cezalandırılmalarının ve
toplumca kınanmalarının dinî ve içtimaî bir vazife olduğunu açıklamaktadır.
Peygamberimiz, kendi devirlerinde günümüzün anlamıyla bir problem
teşkil etmediği halde yol emniyeti sağlama ve gidişigelişi kolaylaştırma husu
suna son derece ehemmiyet vermişlerdir.
2 C. Sağîr, 1/124.
3 İ. Mace, Hn. 3683; M. Mesâbîh, Hn. 1911.
4 C. Sağîr, 2/157.
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Aşağıda sunacağımız hadis verilen bu önemi açıklamakta ve görevlerimi
zin bir bölümünü de öğretmektedir.
Peygamberimiz, yollar üzerinde birleşmek ve konuşmak ihtiyacını duy
duklarını ileri süren ilk mü’minlere şöyle buyurdular:
 Oturupkonuşmak ihtiyacını duyuyorsanız yola hakkını veriniz. On
lar da;
 Yolun hakkı nedir (Ya Resûlellah?) diyerek sordular. Peygamberimiz
şöyle buyurdu:
Yolun hakkı, gözü korumak, zarar verici olanı gidermek, selâm (vermek ve) almak ve bir de Hak’ka çağırıp, Batıl’lardan sakındırmaktır.5
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Bu mucizevî hadîs yollarda ayak üstü konuşma gereğini duyanlara, yol
kenarlarında arabaları ile park yapanlara, uğrak yerleri ve dinlenme tesislerin
de bulunanlara “Yoldan zarar verici engelleri gidermek” gibi bizzat veya vası
talarımızla sorun olmamak olarak algılayabileceğimiz bir ana görevi yüklerken
üç büyük ahlâkî görev daha yüklemektedir.
Bunlardan biri karşılaştığımız insanlara selâm vererek ve verilen selâmı
alarak selâm cümlesiyle onlara barış mesajları verip Rabbimizin korumasını
dilemektir.
Diğeri gözü korumaktır ki yayaları veya vasıta içindekileri bakışlarımız
la rahatsız etmemektir.
Üçüncü görev ise Hakk’a çağırmak ve Batıl’lardan sakındırmaktır. Bu ge
nel vasıflı İslâmî vazifenin Yol Hakkı olarak anlamı, Allah bilirinsanların ya
rarına olduğu için Hak olan trafik kurallarına uymaya çağırmak ve bu kuralla
rı ihlal etmekten sakındırmaktır.
Allah’ın Elçisi Peygamberimiz yol hakkı olarak açıkladığı bu dört büyük
göreve bir hadislerinde mazluma yardım etmek, şaşıranlara ve de soranlara
yolu tarif etmek şeklinde iki ahlâkî görev daha ilave etmektedirler. Bunlardan
mazluma yardım etmek görevinin soyguna uğramış veya kaza geçirmiş olanla
ra âcil olarak yardımda bulunmak anlamında olduğu şüphesizdir.6 Bu sebeple
âcil yardım organizasyonlarını İslâmi kurumlar görebiliriz.

5 M.S. Müslim, Hn. 1419.
6 S. Tirmizi, Hn. 2727.

Muhterem Mü’minler!
Peygamberimizin yol düzeni ile ilgili olarak günümüzün anlayışıyla tra
fik kaidelerine uymayı içerecek şekilde öğütler vermesi, bu kurallara uyma
nın dünya hayatının güvenliğini sağlayıcı olması kadar, âhiret hayatının saade
tine de yol açıcı olması dolayısıyladır. Nitekim Peygamberimiz bir hadislerin
de şöyle buyurmaktadır:
“(Vaktiyle) bir kimse yolda giderken yol üzerinde bir diken dalı buldu,
onu yoldan dışarıya attı. Yüce Allah, onun bu amelini kabul buyurdu da gü
nahlarını bağışladı.”7
Peygamberimiz bir diğer hadislerinde de şöyle buyurmaktadır:
“(Sizden önceki nesiller içinde yaşayan) bir adam yolun ortasında yolcuların
geçişine engel teşkil eden bir ağaç dalı gördü. Vallahi ben bu engeli kaldıracağım dedi ve de kaldırdı. Bu işinden dolayı da Cennet’e girmeye hak kazandı.”8
Yoldan bir diken veya bir ağaç dalı gidermek, bağışlanma ve Cennet’e
girme sebebi olursa, Allah’ın rızasını dileyerek günümüzün trafik kaidelerine
uymak da aynı şekilde bağışlanma ve Cennet’e girme vesîlesi olmaz mı? Pek
tabîidir ki olur. Şu halde vazifemiz; Trafik işaret levhalarında Hz. Peygamberin
doğruya iletici manevî el işaretlerini görmek ve bu işaretlerin Cennet’e yön
lendirdiğine inanmaktır.
Saygıdeğer Mü’minler!
Mevzuumuzla alâkalı gördüğümüz mühim bir hususa da burada dikkati
nizi çekmek isteriz.
Peygamberimiz bir hadislerinde “Sadaka vermek için koşuşunuz. Zira belâ
Sadaka engelini aşamaz.”9 buyururken gerekçelerini sunarak trafik kuralları
na uyma olarak açıkladığımız “Yoldan, ezayı gidermeyi” de sadaka olarak nite
lendirmiştir.
Peygamberimizin ifadeleriyle trafik kurallarına uymak Sadaka olduğuna,
kaza ve belâlar da Sadaka engelini aşamadığına göre trafik düzenine uymanın,
trafik kazalarını büyük ölçüde önleyebileceğini veya azaltabileceğini söyleye
biliriz. Hal böyleyken, kendi bilgisizliğimizin, ihmalkârlık ve tedbirsizliğimi

7 M.S. Müslim, Hn. 1082.
8 S. Müslim ve Ter. M. Sofuoğlu, 8/86.
9 K. Hafâ, Hn. 876.
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zin meydana getirdiği kazaları, nasıl tecelli edeceğini bilmediğimiz ilâhî kade
re hamletmemiz şüphesiz kaderi İslâm dışı bir anlayışla yorumlamaktır; pek
tabiidir ki büyük bir hatadır.
***
Trafik kaidelerine uymak, canlara ve mallara saygı duymanın ilk gereğidir
ve bu uyuş kendi nefsimize ve cemiyetimize hayırlı bir hizmettir. Bu hayrı ka
tiyen küçümsememeliyiz. Peygamberimiz: “Hayırdan hiç bir şeyi küçük gör
meyiniz” buyururlar. Kaldı ki, trafik düzenine uymak küçük değil, büyük bir
hayırdır ve pek büyük bir sevaptır.
Allah’ın rahmeti, selâmeti ve emniyetinin üzerinize olmasını niyaz eder,
konuyu bir Mülk sûresinin 15. âyetiyle bitiririm:
“Yeryüzünü ayaklarınızın altına seren Allah’tır. O halde yeryüzünün üzerinde
dolaşın ve O’nun size verdiği rızktan yeyin. (Sonunda) dönüşünüz O’na olacaktır.”
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İslam’da Turizme (Yurt İçi ve Dışı Seyahatler)
Yöneltici Görevler

Asrımızda süratle gelişen turizm, güçlü ve verimli bir gelir kaynağı olması
sebebiyle, dünyamızın bütün ülkeleri tarafından ciddiyetle değerlendirilmek
te, tanıtma ve turizm1 işleri, özel bakanlıklar yönetimiyle düzenlenmektedir.
Nakil vasıtalarının gelişmesi ve çoğalmasıyla giderek daha da büyük bir il
gi gören turizmin, İslâm Dini’ndeki önemini ve turizme yöneltici görevleri ve
kuralları açıklamaya çalışacağız.
İslâm Dini ile turizm birbirleriyle o derece örtüşüp kaynaşmıştır ki, ger
çek bir Müslüman olarak yaşayabilmek, turizme yönelmeyi zarurî kılmakta
dır.
Mü’min için turizm bir fikir, bir özlem değil, yaşanan bir olgudur. İbâdet
hayatının bir bölümüdür. Çünkü İslâmî emirler ve öğütler turizmi, yani ülke
içi ve dışı yolculukları vazife haline getirmektedir.
Mevzuumuzla alâkalı görevlendiriri ve teşvik edici kutsal yasaları ve ku
rumları şöylece özetleyebiliriz:
a) İslâm Dini’nin mü’minleri mükellef kıldığı ana ibadetlerden biri olan
hac, seyahati mecburileştirmekte ve ibâdetleştirmektedir.2
Dünyamızın bütün ülkelerindeki hususî şartlarını haiz mü’minlerin Mek
ke’deki Kâbe’yi ziyaret etmeleri farzdır. Bu dinî vazife, imkânların kısıtlı oldu
ğu tarihi dönemlerden bu yana yolculuğu kaçınılmaz bir vazife haline getir
mekte, dış turizmin ilk alıştırmalarını yaptırmaktadır.
1 Turizm: Değişik amaçlarla yapılan gezi/yolculuk ve ilgili işler.
2 Ali İmran, 98.
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Şartlarının gerçekleştiği ilk seneden sonra hacca gidilmesi gereği olduğu
için pek tabîidir ki hac, İslâm toplumunda köklü bir turizm fikri ve tatbikatı
nı doğurup geliştirmiş ve de geliştirmektedir.
b) İslâm Dini’nde mü’minlerin yükümlü kılındığı Hakk’ı tebliğ etmek ve
Bâtıl’lardan sakındırmak görevi de dinî yönden seyahatleri zarurî kılmaktadır.
Âli İmrân sûresi’nin 110. âyetiyle yasalaştırılan ve mesuliyeti gerektiren
bu görev, maddî bakımdan güçlü ve bilgili mü’minleri, öğreticilerden yoksun
bölgelerdeki Müslüman kardeşlerini irşad etmekle, ülkeleri dışındaki gayrı
müslimleri İslâm Dini’ne çağırmakla vazifelendirmektedir.
Turizmin İslâm Dini’ndeki bu amacına şanlı Peygamberimiz şu hadisleri
ile işaret etmişlerdir: ,
“Ümmetimin seyahati, Allah yolunda cihaddır. (Hayırlara ve güzelliklere ça
ğırmak, kötülükler ve çirkinliklerden sakındırmaktır.)”3
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c) Tarihe mal olmuş milletler, bu milletlerin yaşadığı yurtlar ve bu ülke
ler bünyesindeki tarihî eserler üzerinde ibret almak için tefekkür edilmesini
ve bu düşüncenin ışığında Allah’a dönülmesini emreden dinî emirler de, gü
nümüzün ifadesiyle iç ve dış turizme teşvik etmektedir. Maddi imkânları olan
mü’minlere bu amaca yönelik seyahati zaruri kılmaktadır.
Kur’ânı Kerîm’de bizlere, medeniyette gelişmiş fakat kendilerini Allah’a
ve O’nun buyruklarına çağıran Peygamberlerine isyan etmiş nice milletlerin,
imansızlıkları, zulümleri ve ahlâksızlıkları sebebiyle helak edildiği bildiril
mektedir. Cezalandırılan bu toplumlar üzerinde düşünülerek son ve evrensel
Peygamber kılınan Hz. Muhammed’in tebliği olan Kur’ân’ın izlenmesi böylece
tarihî milletlerin akıbetine uğranılmaması öğütlenmektedir.
Rabbimiz şöyle buyurur:
“O inkarcılar yer yüzünde dolaşmadılar mı ki, kendilerinden daha çok,
daha kuvvetli, bıraktıkları eserler daha sağlam olan öncekilerin akıbetlerinin
nasıl olduğuna baksınlar? Kazandıkları onlara bir fayda vermemiştir.”4
“Yeryüzünü gezin, (belgeleri inceleyin.) Sonra da (Allah’ın emirlerini, elçilerinin öğütlerini) yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.”5

3 Sünenü Ebû Davûd, Babün FinNehyı anisSeyahati.
4 Mü’min, 82,
5 En’am, 11.

Mü’minler!
Gerçekten bugün bıraktıkları yurtları ve sanat eserlerinden büyük ölçü
de inkişaf ettikleri açıkça anlaşılan bazı tarihi milletlerin putperestlikleri ve az
gınlıkları sebebiyle çöküntüye uğradıkları, yurtları ve sanat eserlerinde kendi
ni gösteren çok tanrıcılık inancı ve ahlâksızlığı yansıtan tasvirlerden anlaşıl
maktadır.
Özetleyerek ifade edersek, tarihî milletlerin hak ve batıl izindeki yaşayış
ları ve neticeleri üzerinde tefekkür edilebilmesi için ülke içi ve dışındaki din
ve medeniyet tarihî eserlerinin görülmesinin dinî yönden öğütlenir olması da
seyahati ibâdetleştirmektedir.
Turizmin, bu amacına işaret eden Hac sûresinin 46. âyetinde de şöyle buy
rulur:
“Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki (tarihi olaylar üzerinde) düşünecek
kalpleri, (yankılanan gerçekleri) işitecek kulakları olsun. Fakat hakikat şu
dur ki, yalnız gözler kör olmaz. Fakat asıl göğüsler içinde olan kalpler de kör
olur.”
Aziz Mü’minler!
d) İslâm Dini’nde mutlaka yapılması gereken akrabalık vazifeleri de turiz
mi teşvik etmektedir.
Aralarındaki ilgi bağlarını kuvvetlendirmek, yardımlaşmak ve öğütleşmek
için ziyaretleşmekle mükellef olan mü’minlerin bu gaye ile yolculuk yapmala
rı gerekmektedir.
Bu mukaddes vazifenin önemini Peygamberimiz, şöyle ifade buyuruyor
lar:
“Rızkının bollaştırılmasından ve ölümünün geciktirilmesinden mutlu olacak kişi akrabasını ziyaret etsin.”6
“Akrabalık vazifelerini yapmayan (doğrudan) Cennet’e giremez.”7
e) Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak
ve gelişmesine yardımcı olmak için çeşitli ilim dalları üzerinde çalışmanın ve
ilmî incelemelerde bulunmanın yeter sayıda kişinin üstlenmesini gerektiren
farzı kifaye bir görev olması da iç ve dış turizmi geliştiricidir. Çünkü ilim ve
6 Muhtasar Sahihi Müslim, Hadis No: 1762.
7 SünenütTirmizî, Hadis No: 1910.
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ihtisas için yurt içindeki ve yabancı ülkelerdeki ilim merkezlerine, bilim mü
esseselerine gitmek zorunludur.
Peygamberimiz ilim yolculuğunun Cennet yolculuğu olduğunu şöylece
açıklıyorlar:
“... İlim tahsili için yola çıkan kişiye Allah Cennet yolunu kolaylaştırır.”8
Burada, İslâm Dini’ndeki ilim anlayışının Kur’ân ve Sünnet kaynakları
na dayalı ilimler yanı sıra sosyal ve müsbet ilimleri de içine aldığını ifade et
mek isteriz.
f) Dinimizde geçim kaynağı olarak ticarete pek büyük bir önem veril
mesi ve toplumlar arasında iktisadî alakalar kurmak ve geliştirmek gayesiyle
yolculuklar yapılmasına teşvik buyrulması da turizme rağbet ettirici vasıftadır.
Bu konuda Aziz Peygamberimiz şöyle buyururlar:
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“(İktisadî gayelerle) yolculuklar yapınız ki kazanasınız, rızıklandırılasınız ve
zenginleşesiniz.”9
g) Tıbbî sebepler de yolculukları ibâdetleştirmektedir. Zira mü’minler,
hastalıklarım tedavi ettirmekle mükelleftirler. Çünkü Peygamberimiz “Ey
Allah’ın kulları! Tedavi olunuz” buyurmuşlardır.
Uzman doktorlar gerekli gördüğünde, ameliyat veya hava değişimi için
seyahatler yapmak da dinî bir görev olur.
Çevre ve iklim değişikliklerinin yararlı olabileceğine dikkatimizi çekmek
içindir ki Şanlı Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Seyahat ediniz ki sıhhatli olasınız.”10
Muhterem Mü’minler!
İslâm Dini’nde Turizm’i teşvik edici çok mühim bir sebep de yolculara ta
nınan ruhsatlar = kolaylıklardır.
Dinimizde, gidilmesi yolculuk olarak değerlendirilebilecek bir yere git
mek için yola çıkan kişi yolcudur.
a) Yolcu, müekked sünnet namazları kılmadan akşamın farzını üç, diğer
farz namazları iki rek’at kılar.

8 EtTac, 1/63.
9 KeşfulHafa Hadis No: 1445 ve notları.
10 ElCamiüsSağîr, (Safirû) maddesi, 2/30.

b) Yolcuya Cuma Namazı farz değildir.
c) Yolcu, Ramazan’dan sonra kaza etmek üzere, Ramazan orucunu tehir
edebilir.
d) Yolcu için, mest üzerine mesh yapma süresi, iki kat fazlasıyla 72 saattir.
Yaptığımız açıklamalardan anlaşılacağı üzere dinimizde turizm; hayır
olan, hayrı yaşatan, hayra götüren bir ibadettir. Yolculuk ibâdet olunca pek
tabiîdir ki yolcu da yolculuğu süresince ibâdette ve ibâdetin manevî zenginliği
içerisinde olacaktır. Bu gerçeği açıklayarak yolculara sık sık duâ etmeyi, misa
firperverlere de yolcu duâsı almayı öğütlemek içindir ki, Peygamberimiz şöy
le buyurmuşlardır:
“Üç tür duâ vardır ki kabul olunacaklarından, hiç şüphe yoktur. Bunlar, mazlumun ve yolcunun duâsı ile ana-babanın çocuğuna duâsıdır.”11
Yüce Rabbimden cümlemize sıhhat, mutluluk ve çalışmalarımızda başa
rılar dilerim.

11 S. Tirmizî, Hadis No: 1906.
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Turizm (Yurt İçi ve Yurt Dışı Seyahatler)
ve İslâmî Vazifelerimiz
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İslâm Dini, Hac/Umre, Hakk’ı tebliğ, dinler ve medeniyet tarihi eserleri
ni tetkik ve üzerinde tefekkür, akrabayı ziyaret, ilim ve ihtisas, iç ve dış ticaret
ve tedavi gibi ferdî ve sosyal, fakat aynı zamanda dinî olan görevlerle Turizmi;
yurt içi ve dışı seyahatleri ibâdet hayatının bir bölümü kılmıştır.
Aziz Mü’minler!
İslâm Dini açıklanan vazifeleri ve sebeplerini ibadetleştirerek iç ve dış tu
rizmi meşrulaştırdığı için, mü’min erkekler gibi mü’min kadınları da turiz
me yönlendirmiştir. Ancak kadınlar, daha çok etkileyebilecekleri ve etkilene
bilecekleri için doğması muhtemel ahlâkî sakıncalar sebebiyle yalnız başları
na seyahat etmekten yasaklanmışlardır. Bu mevzuda şanlı Peygamberimiz/ön
derimiz şöyle buyururlar:
“Allah’a ve Âhiret gününe inanan bir kadının yanında (baba, amca, kardeş ve
koca gibi bir) mahremi veya eşi bulunmaksızın bir gün ve bir gecelik bir yolculuğa
yalnız başına çıkması helâl(uygun) değildir.”1
Dinimiz, mükellef kıldığı görevlerle iç ve dış turizme teşvik ettiği gibi,
ferd ve toplum olarak yolculara gereken maddî ve manevî yardımın yapılma
sını da emretmiş ve öğütlemiştir.
Yolculukların bir takım güçlükleri davet ettiği bir gerçektir. Nitekim Pey
gamberimiz de bu hususa işaret ederek şöyle buyurmuşlardır:
“Yolculuk bir nevi azabdır. Sizi vaktinde yemek, içmekten ve uyumaktan
alıkoyar. Herhangi biriniz işini bitirirse evine dönmekte acele etsin.”2
1 Sünenü İbni Mace, Hadis No: 2899.
2 Muhtasar Sahihi Müslim, Hadis No: 1117.

Yolculukların meşakkatlerini büyük ölçüde gidermek, karşılaşılan prob
lemlerin çözülmesini sağlamak içindir ki, dinimiz yolculara azami misafirper
verliğin ve yardımın gösterilerek ihtiyaçlarının giderilmesini öğütlemiştir.
Bakara Sûresi’nin 215. âyetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“(Ey Muhammed!) Sana ne harcayacaklarını sorarlar. De ki: Harcayacağınız
para/mal ana-baba, yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolcular içindir. Hiç şüphesiz
yaptığınız her iyiliği Allah bilir.”
Adı geçen sûrenin 177. âyetinde, sevilen mallardan yolculara ikram etme
nin hayra erdirecek en önemli iş/amel olduğu da açıklanmaktadır.
Rabbimiz ferdî mülkte fakir düşmüş muhtaç kalmış yolcular için öden
mesi gerekli bir hak tayin ederek yardımı şöylece görevleştirmiştir:
“Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bununla beraber malını büs
bütün saçıp savurma.”3
Muhterem Mü’minler!
İslâm Dini’nde muhtaç yolcuya yapılması mecburileştirilen bir sosyal yar
dım türü daha vardır ki, o da zekâttır.
Özel şartları oluştuğunda mü’minlerin vermekle yükümlü oldukları
zekâtın ödeneceği gruplardan biri de fakir mü’min yolculardır.
Bu konuda Tevbe sûresinin 60. âyetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“Zekâtlar, Allah’tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, zekât memurlarına, kalpleri Müslümanlığa ısındırılacaklara verilir. Özgürleştirilecek esirler, borçlular, Allah Yolu’nda (insanların yararı için) yapılacak çalışmalar yolcular/mülteciler
için kullanılır. Allah çok iyi bilendir, çok bilge olandır.”
Muhterem Mü’minler!
Şanlı Peygamberimiz, Rabbimizin öğütlediği ve mükellef kıldığı yolcula
ra yardım görevinin dinimizdeki önemini bildiren ve para, bilgi, hizmet gibi
yollarla yardımcı olunmasının sınırlarını çizen hadislerinde şöyle buyurmuş
lardır:
“Allah’a ve Âhiret Günü’ne iman eden kimse, misafirine ilgi göstersin/ik
ram etsin. Misafirin (mümin kardeşi üzerindeki hakkı) bir gün ve bir gece
ağırlanmasıdır. (Misafir olunan kişiyi ilgi, ikram ve bakımla yükümlü kılan)
3 İsra, 26.
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misafirlik en çok da üç gündür. Üç günden sonra misafire yapılan harcama ki
şi için bir sadakadır. Ancak misafirin, ağırlayanı (maddî ve manevî bakımdan)
sıkıntıya düşürecek; günaha sokacak şekilde yerleşmek hakkı yoktur.”4
Aziz Mü’minler!
Bütün bir memleket
sathında ve ülkeler arasında yapılacak
seyahatlerde yolculuk problemlerinin çözülmesi, karşılaşılabilecek
güçlüklerin giderilmesi pek tabîidir ki, fertlerin imkân sınırlarını aşar.
Toplumun düzenli ve sürekli il
gi ve yardımlarını gerekli kılar.
Bunun içindir ki, İslâm Dini fertleri vazifelendirdiği gibi, İslâm toplumu
nu da görevlendirmiştir.
Konuyu aydınlatmak için şu kısa bilginin verilmesine gerek vardır:
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Turizmi, fikirde ve uygulamada bir devlet meselesi ve görevi haline geti
ren ilk düzen İslâm Dinidir. Kısaca açıklayalım:
İslâm toplumunda zekât, İslâm Hukuku’na göre teşkilâtlanmış ve amaç
ları belirlenmiş devlet tarafından alınarak Kur’ân’ın belirlediği yerlere dağıtıla
cak yasal sosyaldinî bir vergidir. Verilmemesi de cezayı gerektirir.5
Yolculuğu sırasında veya gittiği yerde parasını kaybeden, trafik kazası ge
çiren, hastalanan ve değişik sebeplerle iline ve ülkesine dönemeyen fakir düş
müş yolcular; Kur’ân’ımızın yukarıda anlamını sunduğumuz Tevbe Sûresi’nin
60. âyeti gereğince kendilerine zekât verilebilecek kişilerdir.
Ayrıca kültürleri ve bilgilerini artırmaları amacıyla ilmî araştırmalar yap
maları için hacca ve çeşitli ülkelere gönderilecek fakir akademisyen, yazar,
sanatkâr ve talebeler gibi yolcu sınıfına dâhil edilebilecek olanlar da Zekât yar
dımı alabilirler.
İhtiyaca göre yıldan yıla değişecek tahsisatları ayarlamak, yoksul yolcula
rı ve yolcu vasfını taşıyacakları tespit etmek, ödeme şekli ve sürelerini düzen
lemek, yolcular için faydalanabilecekleri tesisler kurmak devletin vazifesi ola
cağından belirttiğimiz gibi turizm, İslâm Nizâmı’nda bir devlet mevzuu ve va
zifesidir.

4 Sünenü İbni Mace, Hadis No: 3675.
5 Harp (ganimet) gelirlerinden yolculara bir pay ayrılmasının Kur’ân emri oluşu da turizmin
İslâm Nizamı’nda bir devlet meselesi olduğunu göstermektedir. Bak. Enfal sûresi, âyet,
41.

İslâm Dini, yolculara yardım edilmesini emrederken, kendilerine zekât
verilebilir olması sebebiyle mü’min yolculara “hak” açısından bir üstünlük ta
nımakla beraber, yolcular arasında yolcu olmaları bakımından bir ayırım yap
maz.
Kendi batıl inançlarına çağırmadıkça, bölücülük yapmadıkça ve kötüye
örnek olmadıkça İslâm ülkelerini gezen bütün insanlar yolcu olarak yardım
edebileceğimiz misafirlerimizdir.
Ancak döviz getirsin de ne olursa olsun felsefesiyle yabancı turistlere ecdat
vakfiyelerini kumarhane ve meyhane haline getirmek, inancımıza ve ahlâkımıza
olumsuz yönde tesir edecek davranışlara rıza göstermek gibi manevî bir cinaye
ti pek tabîidir ki, İslâm caiz görmez.
İslâm turizme önem veriyor deyip de, yürürlükteki tatbikatı her yönüyle
tasvip etmek gibi bâtıl bir düşünceye yer vermek ve hele açıklamalarımızdan
böyle bir mânâ çıkarmak büyük bir hatâ olur.
Saygıdeğer Mü’minler!
İslâm Dini’nin turizm konusunda, fertleri ve toplumları görevlendirici
medenî buyrukları sebebiyledir ki, İslâm Tarihi’nin ilk devirlerinden günü
müze kadar yolcular tanrı misafirlerimiz olarak baş tacı edilmiştir. Hususiyle
faziletli ecdadımız Selçuklular ve Osmanlılar yolcuların içinde üç gün parasız
yiyip içecekleri sayısız vakfiyeli hanlar ve kervansaraylar yaptırmışlardır.
Dinimizin yüce buyrukları izinde, ecdadımızın verdiği muhteşem örnek
lerin aydınlığında bizleri tekrar tarihî İslâm ahlâkımıza ulaştırmasını Allah’tan
niyaz eder, hutbemi bir âyet anlamı ile bitiririm:
“(Ey Peygamber!) Allah’a tevbe eden, kullukta bulunan, O’nu öven, O’nun
(emirleri ve öğütleri gereğince) yolculuk yapan, rükua giden, secdeye varan, uygun
olanı buyuran, fenalığı yasaklayan ve Allah’ın yasaklarını koruyan müminleri de
müjdele.”6

6 Tevbe, 112.
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İslam Zaviyesinden Sanayi ve Bilgi Toplumu Olma Gereği I

İslâm’ın, şanı yüce olan Allah’ın yasalarını Kur’ân’la koyup evrensel kıldı
ğı elçisi Hz. Muhammed aracılığı gönderdiği Hak Nizam’dır
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İnandıkları bu mukaddes nizâmı yaşamak ve yaşatmakla mükellef olan
mü’minler, görevlerini yapabilmek için iktisadî(ekonomik)bakımdan çok güç
lü olmak mecburiyetindedirler.
Asrımızda iktisadî bakımdan güçlü olabilmenin ilk ve değişmez şartı ise
eğitimi ve üretimi kitleselleştiren Sanayi Toplumu’nu oluşturup ileri bilgi ve
teknoloji yanı sıra nitelikli insan gücünü gerektiren Bilgi Toplumu’na geçiş
yapmaktır. Atılacak ilk adım ise sanayileşmektir.
Tabîi kaynaklar yönünden oldukça zengin olmakla beraber, az gelişmiş
veya gelişmekte olan milletler safında yer alan İslâm ülkeleri, aşağıda özetledi
ğimiz sebepler dolayısıyla iktisadî bakımdan güçlenmek, bunun için de sana
yileşmek mecburiyetindedirler.
Aziz Mü’minler!
a) İslâm ülkeleri, Allah’ın insanların yararına tahsis kıldığı nimetlerden en
geniş şekilde faydalanarak müreffeh bir hayat seviyesine ulaşabilmek için ihti
yaç duyulan teknik ve modern araçları yapmak amacıyla sanayileşmeye dînen
mecburdurlar.
Nimetlerden faydalanmamız için Rabbimiz şöyle buyurur:
“Allah, yeryüzünü size boyun eğdirdi. O halde onun üzerinde (dağlarında,
ovalarında, tepelerinde) yürüyün, Allah’ın rızkından yeyin. (Kürenizdeki nimetleri araştırın, bulun ve faydalanın. Fakat şunu daima hatırlayın ki) son gidiş yalnızca Allah’adır.”1
1 Mülk, 15.

b) İslâm Cemiyetleri, gayri müslim ve materyalist milletler ve bloklarla
kendi aleyhlerine olabilecek ve onları hâkim mevkie çıkaracak bağımlı siyasî
ve iktisadî ilişkiler kurmaktan Kur’ân nizâmınca yasaklanmış oldukları için,
muhtaç olmamak, zarurî ve zararlı ilişkiler kurmamak maksadıyla güç kazan
mak için sanayileşmek mecburiyetindedirler.
Nisa ve Âli İmran Sûrelerinde şöyle buyrulur:
“Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri temsil ve tasarruf hakkı
verilir velîler edinmeyin. (Onları üzerinize hâkim kılmayın.) Kendi aleyhinize
Allah’a apaçık bir delil vermek ister misiniz?”
“... Onlar size şer ve fesat yapmakta hiç kusur etmezler. Size sıkıntı vere
cek şeyleri arzu ederler...”
“Eğer size bir iyilik dokunursa onları tasaya düşürür. Şayet size bir fena
lık gelirse onunla sevinirler.
Eğer göğüs gerer, Allah’ın ve Peygamberinin buyruklarına aykırılıktan ko
runarak yaşarsanız onların entrikaları hiç bir şekilde zarar veremez. Hiç şüp
hesiz Allah onların yaptıklarını bilgisiyle çepeçevre kuşatıcıdır.”2
c) İslâm toplumları Kur’ânımızın emri gereğince, iktisadî ve siyasî bağım
sızlıklarını, toprak bütünlüklerini korumak, dinî ve millî varlıklarına tecâvüz
edebilecek emperyalist düşmanlarını korkutucu bir maddî güce sahip olabil
mek için güçlenmek/sanayileşmek mecburiyetindedirler.
Enfâl sûresi, âyet 60:
“Siz de onlar için gücünüzün yettiğince her türlü kuvvet ve savaş atları hazırlayın ki, bununla Allah’ın düşmanını ve sizin de düşmanınız ve onların dışındaki sizin bilmeyip de Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutasınız/caydırasınız. Allah
yolunda ne harcarsanız, onun sevabı eksiksiz olarak size ödenir ve asla haksızlığa
uğratılmazsınız.”
Bu ilahi emre muhatap olan müminlerin tabîi kaynaklar bakımından ye
terli olan ve Irak örneğinde görüldüğü üzere işgal edilmeye başlanan ülkele
rini korumak için muhtaç oldukları savaş uçakları, helikopterler ve tank gibi
araçları üretememeleri ve nükleer güce sahip olamamaları acıdır ve de utanç
vericidir. Gerçek irticadır.
d) İslâm ülkeleri, dinî vazifeleri gereği olarak İslâm Dini’ni ve kültürünü
2 Sırasıyla bak. Nisa, 144; Ali İmran, 20.
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bütün insanlığa sunabilecek iktisadî ve siyasî gücü elde edebilmek ve bu ciha
dı sürekli olarak yapabilmek için de güçlenmek/sanayileşmek mükellefiyetin
dedirler.
Âli İmran Sûresinin 104. âyetinde Mevlâmız şöyle buyurur:
“Sizden (bütün insanlığı) hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk olsun. (Sivil örgütler oluşturulsun.) İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”
İslâm Toplumları yukarıda dört madde halinde özetlenerek açıklanan va
zifeleri yapabilecek siyasî ve iktisadî gücü kazanabilmek için sanayileşmeye
mecburdurlar.
Pekiştirerek bir daha vurgulayalım:
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İslâm ülkeleri, asrımızda siyasî, ekonomik ve kültürel varlıklarını tehdit
eden başta Amerika olmak üzere emperyalist ülkelerin oluşturduğu fiilî tehli
keler ve işgaller sebebiyle de güçlenmeye ve ileri derecede sanayileşerek bilgi
toplumu oluşturmaya mecburdurlar.
Aziz Mü’minler!
İslâm ülkelerini sanayileşmeye zorlayan açıkladığımız genel nitelikli
İslâmî kurallar/görevler ve fiilî şartlar pek tabiîdir ki Aziz Milletimizi de içine
almakta ve yönlendirmektedir. Ancak ülkemizin güçlenmesi/sanayileşmesini
gerekli kılan husûsî sebepler de vardır.
Bu sebepleri şöylece örneklendirebiliriz:
a) Ekonomimizde ağırlığı teşkil eden tarımcılığımızı modernleştirerek ve
rimi artırmak,
b) Artan nüfusa iş sahaları açmak,
c) Tarihî ve coğrafî durumumuz icabı gelişmiş silâhlara ve nükleer güce
sahip olmak
d) İslâmTürk/Kürt terkibinin bin yıllık düşmanı sömürücü haçlı ülkele
rinden oluşan Avrupa Birliği’ne namzet üye olmuş olmak,
e) Büyümekte olan dış borçlarımızı kapatmak.
f) Fert başına düşen milli gelirli artırmak...
Evet, bütün bu ve bu gibi sebepler güçlenmemizi/sanayileşmemizi zaru
ri kılmaktadır.

Mü’minler!
Kahredici şartlar, büyük mü büyük tehlikeler ve giderek artan emperya
list baskılar ortada iken, milletimizin sanayileşmeyi de içeren Sanayi ve Bil
gi Toplumu olma amacını hâlâ bir îman ve ibâdet mevzuu olarak değerlendi
rememesi cidden kaygı vericidir/üzücüdür. Aynı delikten sokulabileceğimizin
işareti olarak ta korkutucudur.
Oysa ki Peygamberimiz bizleri ne güzel uyarmaktadır:
“Mümin (fert ve toplum) aynı (siyasî, iktisadî ve kültürel sömürü) deliğinden iki defa sokulmaz.”3
Hutbemizi bitirirken burada, özellikle İslâm açısından yapacağımız de
ğerlendirmelerde daima ölçü olarak kullanabileceğimiz ve İslâm bilginlerince
de kabul gören bir umûmî kaideye işaret etmek isteriz:
“Bir vazife ki, dinen yapılması gereklidir. O görevin yapılması için zaruri
olan diğer işlerin yapılması da vacip olur.”
Bu kaidenin objektifinden bakıldığında Sanayi ve Bilgi Toplumu olma ge
reği iyice kavranılmış olur.

3 K. Hafâ, Hn. 3132.
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İslâm Zaviyesinden Sanayi ve Bilgi Toplumu Olma Gereği II
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İslâm Dini’nin yüklediği vazifelerin yapılabilmesi, maddi ve manevi gü
cü gerektirir. Yaşadığımız dönemlerde bunun anlamı donanımlı fertlerin ön
cülüğünde Sanayi ve Bilgi Toplumunu oluşturmaktır. Bu yapılamazsa siyasi
ve ekonomik bağımsızlığımız yanı sıra kültürel bağımsızlığımızı korumamız
mümkün olmaz. İslâmi İman ve yaşam kuralları da gereğince yaşanılıp yaşatı
lamaz. Güçlü olabilmek için atılması gereken ilk adım ise sanayileşmektir.
Kur’ânı Kerim, demir ve bakır gibi sanayileşme için gerekli ham madde
lerin insanlara verilmiş büyük nimetler olduğunu açıklamakta, madenlerden
çeşitli âlet ve sanat eserleri yapabilme kabiliyetinin insanlara verilmiş mühim
bir nimet olduğunu beyan etmektedir. Sanayileşmenin temellerinin Peygam
berler eliyle atıldığını da açıklamaktadır.
Peygamberlikleri mucizelerle kanıtlanmakla birlikte görevlerini yapmada
sebepnetice kanunlarına tâbi olan Peygamberler, Rabbimiz tarafından sanayi
gücü ile kuvvetlendirilmişlerdir.
a) Hûd sûresinin 37. âyetinde Yüce Rabbimiz, Nuh Peygambere şöyle
emir verdiğini açıklamaktadır:
“Bizim nezâretimiz ve vahyimiz ile bir gemi yap...”
Allah’ın emri ile ve ondan aldığı vahiy ile Hz. Nuh’un yaptığı geminin kav
minin îman edenleri ve bunların muhtaç oldukları şeyleri ve her hayvandan
iki eşi içine alabilecek ve dağlar gibi dalgalar arasında seyredebilecek bir gemi
olduğu ve bu geminin ateş gücü ile çalıştığı mezkûr surenin 4042. âyetlerinde
beyan olunmaktadır.1
b) Rabbimiz Enbiyâ Sûresi’nde: “Biz Davud’a sizi savaşta koruması için
1 Hak Dini Kur’ân Dili, Elmalı Hamdi Yazır, 2, baskı, 4/278084.

zırh yapmayı öğretmiştik...” buyurmaktadır. Sebe’ sûresi’nde ise: “... Biz Da
vud’a demiri yumuşattık. (Demiri istediği gibi kullanma bilgisi ve gücünü ver
dik.)”duyurusunu yapmaktadır. Böylece Dâvud Peygamber’in sanat ve sanayi
gücü ile desteklendiği açıklanmaktadır.2
c) Süleyman Peygamberin sanat/sanayi gücü ile kuvvetlendirildiği de Se
be’ sûresinde şöylece bildirilmektedir:
“Biz ona bakır madenini sel gibi akıttık. Yönetiminde Rabbinin izniyle iş gören
cinler de vardı. Onlar, mabedlerden, heykellerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan, sabit kazanlardan ne dilerse kendisine yaparlardı.”3
Neml sûresi’nde ise Süleyman Peygamber’in çevresinden bilgin bir ki
şinin Sebe’ melikesi Belkıs’ın yüzlerce kilometre uzaklıktaki tahtını bir ana
da; göz açıp kapama süresi içinde Süleyman Peygamber’in huzuruna getirdi
ği açıklanmaktadır. Böylece Hz. Süleyman’ın üstün deha sahibi fen bilginle
ri ile desteklendiği ifade edilirken, fezada ses ve resimler gibi eşyanın da nak
line muvaffak olunduğuna işaret edilmekte, böylece mü’minlere geniş ufuk
lar çizilmektedir.4
d) Kehf sûresi’nde, Ye’cüc ve Me’cüc ordularına karşı Zülkarneyn ve or
dusundan yardım dileyen kavimle Zülkarneyn arasında geçen konuşma nak
ledilmekte, mazlumların sanayi gücünü kullanan bir Hak adamı aracılığı ile
nasıl desteklendiği açıklanmaktadır. Adı geçen sûrenin 95. ile 97. âyetlerinde
şöyle buyrulur:
“(Yardım isteyen kavmin temsilcileri şöyle) dediler: Ey Zülkarneyn! Yecüc
ve Mecüc ülkede bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed
yapman karşılığında sana bir vergi versek. Zülkarneyn de şöyle dedi:
Rabbimin bana verdiği (ilim, teknik ve yaptırım) gücü sizin vereceğiniz
vergiden daha hayırlıdır. Haydi iş gücü ile bana yardım edin. Bana demir küt
leleri getirin de sizinle onların arasında bir sağlam sed yapayım. Karşılıklı iki
dağın arasını demir kütleleri ile doldurduğu vakit Zülkarneyn; ateşi yakıp kö
rükleyin dedi. Sonunda demiri kor haline getirdiğinde, ise“bana erimiş bakır
getirin de üzerine dökeyim” dedi. Artık Ye’cüc ve Me’cüc bu seddi ne aşabildi
ler, ne de onu delebildiler.”
2 Enbiya, 80; Sebe’, 10.
3 Sebe’, 12.
4 Neml, 40.
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Aziz Mü’minler!
Yukarıda, Kur’ânı Kerim’den sunduğumuz misaller, bizlere Hakk’ın, ada
let ve faziletin sanayi gücü ile korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesi lüzu
munu öğretmektedir.
Bu mevzuda Aziz Peygamberimiz de bizleri uyarmaktadır.
Muhtelif hadisleriyle, bizleri tarımcılık ve hayvancılığa teşvik eden Pey
gamberimiz, sanayileşme konusuyla ilgili bir hadislerinde şöyle buyurmuşlar
dır:
“Rızkı yeraltı kaynaklarında arayınız.”5
Yeraltı kaynaklarının, ağır sanayii kuracak ve yaşatacak hammaddeleri ih
tiva ettiği, sanayileşmedikçe de bunlardan rızık kaynağı olarak faydalanılama
yacağı açıktır.
Peygamberimizin bu konuda daha açık yönlendirmeleri de vardır.
328

Aziz Peygamberimiz bir defasında bir ziraat âletini işaretle şöyle buyur
muşlardır:
“İşte bu âlet bir toplum fertlerinin evine girer (o toplumda sanayi ve tica
ret gereken ilgiyi görmez)se) Allah o toplum binasına zillet ve sefalet saçar.”6
Yukarıda ma’nalarını sunduğumuz iki hadisin açısından İslâm dünyası
na bakıldığında, İslâm ülkelerini kuşatan zillet ve fakirliğin daha ziyade yeral
tı kaynaklarından yararlanılamamasından ve de sanayileşmenin gerçekleştiri
lememesinden kaynaklandığı de görülecektir.
Peygaberimizin; “Allah sanatkâr mü’min kulunu sever.” “İnsan elinin eme
ğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.”7 buyurması ve demircilik gibi sa
natların ilk öğreticilerinin Peygamberler olduğunu açıklaması da sanayiye yön
lendirmektedir.
Mü’minler!
İslâm, insanları Allah’a döndürmek, tecavüzlerden kurtarıp hür yaşatmak,
ahlâk ve fazilet ölçülerini kökleştirmek, ebedî hayatın varlığını ve Allah’ın hu
zurunda muhakeme olunacağını bildirmek için gönderilmiş bir nizamdır.
Şüphesiz O’nun görevi, sanayileşme/bilgi toplumu oluşturma edebiyatı
5 Keşfül Hafa, Hn. 396.
6 S.B.M. Tecridi Sarih Ter. 1. Baskı, 7/171.
7 ElCâmiûsSağîr, 1/75.

yapmak değildir. Böyle olmakla birlikte O, insanlığın refahı ve maddî hayatın
gelişimi için umûmî teşvikler yapar ve bu arada sanayileşme konusunda oldu
ğu gibi kısa ve özlü örnekler verir.
Biz bu misalleri de özetleyerek sunduk.
Aziz Mü’minler!
Aslında amacımız sanayileşmenin zarûretini ifade etmekten çok, sanayi
leşmenin imanlılar, ahlâklılar elinde gerçekleşmesi gereğini açıklamaktır.
Kur’ânı Kerim, imandan, adalet ve faziletten yoksun nice gelişmiş millet
lerin helâka uğradıklarını ve gelecekte de yıkıma mâruz kalacaklarını çok ağır
bir dille pekiştirerek beyan etmektedir.
Allah’a ve Âhiret hayatına imanın refakat etmediği sanayileşme, dünya
milletlerine huzur getirmediği gibi İslâm Ülkelerine ve milletimize de mutlu
luk getirmeyecektir.
Bunun içindir ki, biz Hak’la güçlendirilmiş bir sanayileşmeden yana
yız. Ekonomik politikamız sanayileşmemizi düzenlerken, eğitim ve kültür
politikamız da bizi İslâm’a döndürmeli ve Hak çizgide yaşama aşkımızı geliş
tirmelidir.
Bütün bu arzuların gerçekleştirilebilmesi gerçek mü’minlerin sanayileşme
ve bilgi toplumu oluşturma dâvamızın öncülüğünü yapmasına bağlıdır.
Bu dâvanın tahakkuku için çocuklarımızı en verimli okullar ve en ge
lişmiş üniversitelerde okutmalıyız. Birleşmeli, yurt içi ve dışında dev tesisler
kurmalı, inandığımız sanayi tesislerine ortak olmalıyız. Mü’min işçiler, müte
şebbisler, iş adamları ve idareciler olarak birbirimizi uyarmalı, yüreklendirme
li ve yönlendirmeliyiz.
Hutbemizi Enfal sûresinden, asrımızda çok iyi anlaşılması ve izlenmesi
gereken âyetlerle bitiriyorum:
“Allah’a ve O’nun Peygamberine itaat edin. (Siyasî, iktisadî ve kültürel yol
larla) sakın birbirinizle çekişip gevşemeyin ki, sonra korku ile zaafa düşersiniz, gücünüz yitip gider. (Siyasî iktisadî ve kültürel birlik üzerinde) sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir.”
“... Ve Allah, ancak sabırlı kullarını sever.”8

8 Enfal, 40; Ali İmran, 146.
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Şeriat Nedir?
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Şeriat İslâmî bir kavram olup kaynaklarımızda şöylece tarif edilmektedir.
Şeriat: Allah’ın insanlar için koyduğu ve elçisi Muhammed (s.a.) aracılığı ile
duyurduğu Kurân yasaları bütünüdür.1
Bu şekildeki tanımıyla Şeriat İslâm’dır. Şeriat İnsanı, bu Yüce Şeriat’e bü
tün varlığıyla inanan ve onu yaşamak ve yaşatmak aşkını ruhunda taşıyan ki
şidir.
İslâm ve Şeriat, Mü’min ve Şeriat İnsanı eş manalıdır. Bu itibarla, İslâm
Dini’ne iman eden bütün mü’minler şeriat insanıdır. İslâm anlamına Şeriat bi
zim Hayat Nizâmı’mızdır.
Mü’minlerin büyük çoğunluğu bu gerçeği bilmediği içindir ki, İslâm
Dini’ne karşı inkârında şuurlu fertler ve gruplar, şeriat ve şeriatçı kelimelerini
kalkan yaparak yüce dinimize saldırmaktadırlar. Bâtıllarla şartlanmış ilmî dü
şünceden yoksun kafalarında şekillendirdikleri irtica modelini ve gerici tipini
bu mukaddes kelimelerle patentleyerek insanları yanıltmaktadırlar.
Küfür yobazlığı, devrimcilik taassubu, çağdaşlık özentisi adına ve örtü
lü çıkar iktidar amacıyla yürütülen ve gerçekleri tahrif adına esasına dayanan
bu çalışma, şüphesiz şeriat ve şeriat düşmanlığı oluşturmakta ve geliştirmek
tedir. Ancak ciddî bir inceleme yapıldığı zaman görülecektir ki, muarızlarımız
(karşıtlarımız)durumuna düşürülen yarı aydın zümre aslında Yüce şeriatımıza
ve gerçek şerîat insanına düşman değildirler. Ancak kendilerine şeriat ve şeriat
1 Kurtûbi. ElCamiu li AhkâmilKur’ân, 16/163.

insanı şeklinde takdim olunan, şerîatimizin de şiddetle reddettiği irtica mode
line ve mutaassıp yobaz örneğine düşmandırlar.
Onların şeriat kavramından anladıkları ve çağrışım yaptıkları düzen mo
delini şöylece çizebiliriz:
“İlim ve tekniğe karşı tutucu ve karanlık fikirler, babadan oğula geçen fert
ve zümre istibdadı, kadına hak ve hürriyet tanımayan katı doğmalar, sömürü
cü kişi ve düzenlere karşı sabrı ve kanaati öneren öğütler, yakan yıkan fik
ri prangaya vuran ve hürriyeti kısıtlayan cihad ülküsü, ilkel ceza yasaları, sı
kıcı ve bunaltıcı dînî merasimler, yaşama arzularını körelten felçli emirler ve
yasaklar...”
Evet, ürkülen, kaçınılan, suçlanan, yasaklanan, mahkûm edilmek için kar
şısında saf tutulan ve adına da şeriat dedirtilen düzenin muhtevası budur.
İnsan fıtratı(doğası) ve hayatın gerçekleri ile çatışan bu tür olumsuz bir
düzen anlayışının İslâm Şeriati ile ne alâkası vardır? Bir ilgisi olmak şöyle dur
sun şerîatimiz, bu ve bu gibi insan doğasıyla çatışan hayat felsefeleri ve tat
bikatını yürürlükten düşürmek için Rabbimiz tarafından gönderilmiş bir ni
zamdır.
Şerîatimiz, imanî, iktisadî, içtimaî (sosyal) hukukî ve ahlâkî yapısıyla bir
bütün olarak incelendiği zaman açıkça görülecektir ki;
a) Şerîatımızda ilim ve tekniğe karşı çıkan karanlık bir tutuculuk yok
tur. İlmi, İslâm’ın hayatı, mü’minin sevgilisi kılan mutlak bir gelişim anlayı
şı ve yarışı vardır.
b) Şerîatimizde babadan oğula intikal eden ferd ve zümre istibdadı yok
tur. Mutlak hakimiyeti Allah’da ve elçisi Hz. Muhammed’de, kayıtlı/şartlı ege
menliği de insanlarda gören, yönetimi adalet, liyakat ve şûra(seçim) yöntemiy
le seçilecek ve halkı, halk adına yönetecek ve halka karşı sorumlu olacak kişi
lere veren bir siyasî düzen vardır.
c) Şerîatimizde kadına hak ve hürriyet tanımayan katı doğmalar yoktur.
Onu, kız çocuğu, eş ve ana olarak yücelten, bir cemiyet mimarı olarak değer
lendiren, rûhî ve fizikî yapısındaki zerafetten ötürü de özel bir ilgi ve şefkate
lâyık gören düsturlar vardır.
Şeraitimizde kadını zevcelik ve analık görevinden koparmak, büroda,
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fabrikada ve reklâm işlerinde sömürmek, şehvetperestlere peşkeş çekmek ve
çıkarlara âlet etmek isteyen zâlim fertlere, gerici ve geriletici düzenlere karşı
onu ev merkezli toplum hayatı ile koruyan kurallar vardır. Özel şartları içinde
kocaya, kadına ve de yargıya boşama hakkı veren insan onuruna saygılı boşa
ma/boşanma yasaları vardır.
d) Şeraîtimizde emperyalistlerin ve mutlu azınlığın iktisadî sömürüleri
ne boyun eğdirici sabrı ve kanaati öğütleyen yasalar yoktur. Zulüm ve sömü
rü karşısında ibâdet aşkıyla kükremeyi, İslâmî muhtevasıyla sosyal adaleti fii
len gerçekleştirmeyi, ferd olarak da meşru kazançlarla yetinmeyi emreden de
ğişmez kurallar vardır.
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e) Şerîatimizde yakanyıkan cihad ülküsü yoktur. İnançlara ve yaşama
baskı yoktur. İnsan doğasıyla örtüşen İslâm’a çağrı, kültürel etkinliklerle se
külerizmden sakındırma vardır. Yalnızca haklar ve hürriyetlere karşı silah kul
lananlara, emperyalist işgalcilere ve kullandıkları terörist örgütlere karşı silahı
öneren cihad görevi vardır.
f) Şerîatimizde insani erdemlerle çelişen ceza yasaları yoktur. Şahıs ve top
lum haklarını, ferdî güveni ve sosyal düzeni anarşist, zalim ve ahlâksız fert
emellerine yağmalatmayan, suçun cinsine göre cezayı içeren ve serâpa adalet
olan kurallar vardır.
g) Şerîatimizde donuk dinî merasimler yoktur. Aklın, kalbin ve bedenin
iştirak ettiği, huzur veren, maddî hayatın yeknesaklığını gideren, aşk ve vecd
yüklü sosyal faydaları büyük ibâdetler vardır.
h) Şerîatimizde hayatın canlılığını gideren ve geleceğe dönük emelleri kö
relten felçli hayat telakkileri, güç ve girift emirler ve yasaklar yoktur. Haya
tı sevdiren, yaşama arzularını kuvvetlendiren, var olma aşkını âhirete imanla
ebedileştiren bir inanç sistemi ve fıtratla kaynaşan sade, sevimli, kolay, makul
ve lüzumlu vecîbeler vardır.
Şimdi düşünüyor ve soruyoruz: Gerçek muhtevası ve güzelliği içerisin
de tanıdıktan sonra hangi aklı başında düşünebilen insan şeriatimize karşı çı
kabilir?
Şeriatimize karşı çıkmak fıtrata ve tekâmüle karşı durmaktır.
Şeriatimizi yermek lüzumluyu, olumluyu ve saygıdeğeri yermektir…

Gerçek şerîat insanı nasıl benimsenmez ve sevilmez ki o, üstün insan ör
neğidir. Çünkü;
* Şeriat insanı Hak’dan yanadır.
* Şeriat insanı ilimden ve tekâmülden (gelişimden) yanadır.
* Şeriat insanı güzel ahlâktan, sevgiden, adaletten, merhametten, aftan ve
sulhtan yanadır.
* Şeriat insanı sosyal adaletten yanadır.
* Öz ifadeyle, Şeriat insanı Mukaddes İslâm Şeriatinden yanadır.
Aziz Mü’minler!
Şeriat, bu kadar yüce, şeriat insanı bu derece saygıdeğerdir de niçin ve ne
den anlaşılamıyor, kabul edilemiyoruz. İman ve ahlâk buhranı içerisinde kıv
ranan nesillerimiz en verimsiz hatta en zararlı düzenlerin ardına düşebiliyor
da büyük çoğunluğu ile Mukaddes Şerîat’a niçin sîne açamıyor, rahmet kay
nağı şeriat insanına neden yar olamıyor?
Gerçeğin bilgisinden yoksun yetiştirildikleri, devamlı ve düzenli bir şekil
de aldatıldıkları için inançta ve gayede şeriatla, yaşantıda şeriat insanı ile kay
naşamayan zümreler bir derece mazurdurlar. Ancak, bu uğurda asgarî arzu
ve atılımı göstermedikleri için de şüphesiz birinci derecede mesuldürler. Fa
kat şeriatlarını tanıtamayan ve gerçek bir şeriat insanı olmanın örneğini vere
meyenler sorumlu değil midir? Pek tabiidir ki sorumludur. Ancak bu mesuli
yeti rûhunda duyan, omuzlarında taşıyan hakikî şeriat insanı nerede?
Yalnız Hakk’a yar olan, güzele sevdalanan, doğruyu arzulayan şeriat in
sanı nerede?
Karşıtlarına şefkatle bakan, yardımla yanaşan ve onlara yüce fikirlerin ve
muhteşem eserlerin sahibi olarak üstün olan şeriat insanı nerede?
Erişilmez üstünlükle hayat yasalarını ihtiva eden Aziz Şerîat’ı, Kur’ân ve
Sünnet bilgisinden yoksun cahil kişi nasıl tanıtabilir?
Pek güzel olan Şeriat’ı, O’nun güzellikleriyle donanamayan çirkin şeriat
insanları nasıl temsil edebilir?
Mü’minler!
Şeriat İslâm’dır, Şeriat insanı Mümindir. Şeraitimiz en mükemmel hayat
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nizamıdır. Çünkü O, âlemlerin Rabbinin nizâmıdır. Artık isteyen inanır, isten
inanmaz.
Biz şeriatımızı öğrenelim. O’nu yaşayalım. Çevremize örnek olalım.
Hutbemizi, mü’mini “Hakk’a esir insan”2 olarak tarif eden Peygamberi
mizin şahsında, bütün inananları İslâm Şerîati’ne uymaya çağıran âyetlerle bi
tiriyorum:
“(İçerdiği buyrukları uygulaman için) seni din konusunda bir şerîatle görevlendirdik. Artık ona uy. Onu bilmezlerin arzularına uyma.”
“Allah ve Peygamberi ile çatışmaya girenler en aşağılıklar arasındadırlar.”3
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2 Mantahabü KenzülUmmal, cilt 1, sh. 91.
3 Casiye, 18; Mücadele, 20.

İslam’da Kadın

Allah’ın insanlığa rahmeti olan İslâm Dini’nin gerçekleştirdiği inkılaplar
dan biri de hakları ve hürriyetlerini tanıyarak kadınlık camiasını yüceltmek
olmuştur.
Fizikî yapıda, vicdanî kişilikte ve hayatın biyolojik vazifelerinde farklı
özellikler taşıyan kadını, İslâm erkekten bağımsız bir insan olarak değerlen
dirmiştir.
“Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık...” anlamındaki yaratılış
onuru, birliği ve eşitliğine vurgu yapan Kur’ân buyruğu, bu bağımsızlığı açık
lamakta ve pekiştirmektedir.
Bağımsız ve sorumlu bir insan olduğu içindir ki İslâm Dini’nde namaz,
zekât, oruç ve hac gibi ibâdetler, erkeklere emredildiği gibi kadınlara da emre
dilmiştir. Zina, faiz, kumar ve içki gibi yasaklar ayırım yapılmaksızın her iki
cins için konulmuştur. Yatırım yapma, almasatma, vasiyet etme, vakıf kur
ma, temsil etme ve edilme gibi hukukî tasarruf hakları erkekler gibi kadınla
ra da verilmiştir.
Hayat Nizamı’mız olan İslâm Dini’nde sosyal ve ekonomik sebepler, fizik
sel ve psikolojik nedenlerle, çok eşlilik, mîras, şahitlik ve cihad, giyim kuşam
gibi konularda kadınla erkek arasında farklılık vardır.
Ancak bu farklar, sahip oldukları haklar mükellef kılındıkları vazifelere
tekabül eden erkekler için üstünlük sağlayıcı nitelikte değildir. Adaleti sağla
yıcı güzelliktedir.
Haklarının kısıtlanması bir tarafa kadın, bedeni zaafı ve rûhi duyarlılığı
sebebiyle görevleri azaltılarak korunmuştur,
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Peygamberimiz daima şöyle buyurmuşlardır:
“Allahım! -Özellikle- iki zayıfın; yetim ile kadının haklarına tecâvüzden sakın
dırıyorum.”1
Mü’minler!
Yüce Dinimizde kadına verilen değeri kavrayabilmek için onu kız çocuğu,
zevce (eş) ve anne olarak incelemek lâzımdır.
a) Erkekle ile kız çocuk arasında ayırım yapan, erkekle onurlanıp kız ço
cuğunu dışlayan cahiliyye mantığı ve uygulamasını şiddetle yeren İslâm Dini,
husûsiyle kız çocuğuna farklı bir şefkat ve alâka göstermiştir.
Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyururlar:
“Her kimin bir kız çocuğu olur da... onu küçümsemez ve erkek çocuğu
nu ona tercih etmezse Allah, o kimseyi Cennet’e koyar.”2
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Çocuk terbiyesi üzerinde son derece ilgili ve hassas olunmasını emreden
dînimiz, gelecek neslin manevî mimarları olacakları için, bilhassa kız çocuk
larının eğitimine ağırlık vermiştir. Aziz Peygamberimizin şu sözü, kız çocuk
larına gösterilmesi gereken alâkanın dinimizdeki önemini ve mükâfatını bil
dirmektedir:
“Bir mümin iki kızını güzelce terbiye eder, ihtiyaçlarını karşılarsa, ben ve
o kimse Cennet’te yan yana olacağız.”3
b) İslâm Dini’nde, kadına kız çocuğu olarak önem verildiği gibi, eş ola
rak da verilmiştir.
Kur’ânı Kerîm’de Rabbimiz şöyle buyurur:
“…Kadınlarınızla güzel geçinin…”
İslâm inkilâbı tarihinin en muhteşem nutkunu irad buyurdukları Veda
haclarında Aziz Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah’tan
korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah’ın emaneti olarak aldınız. On
ların cinselliklerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlar üze
rinizde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.”4
1
2
3
4

Hucurat, 12, Sünenü İbni Mace, Hadis No: 3678.
MişkâtülMesâbîh, Hadis No: 4979.
SünenütTirmizî, Hadis No: 1915.
S.B.M. Tecridi Sarih Ter. ve Şerhi, 1. Baskı, 10/432.

Mü’minler!
Peygamberimiz, sık sık değindikleri kadın haklarına saygıyı ısrarla emir
buyurmuş ve inananlara daima şu öğüdü vermiştir:
“Kadınlar hakkında birbirinize güzellikleri öğütleyiniz.”
Kadınlarımıza verilmesi gereken değeri açıklayan bir diğer hadislerinde
ise şöyle buyurmuştur:
“... İnsanın sahip olabileceği nimetlerin en hayırlısı Allah’ı zikreden bir
dil, O’na şükreden bir kalb ve de, inancı doğrultusunda yaşamasına yardım
cı olacak bir zevcedir.”5
Biricik Peygamberimiz/Önderimiz, kadınlara insanî ve ahlâkî davranışlar
göstermenin erkekleri yücelteceğini de şu veciz sözleri ile açıklamıştır:
“... Sizin en hayırlılarınız, kadınlarına karşı ahlâklı olanlarınızdır.”6
Yüce Peygamberimiz, arzuların eşlere yönlendirilerek yalnızca onların se
vilmelerinin ibâdet olduğunu da şu hadisleri ile bildirmişdir:
“... Sizden birinizin zevcesi ile sevişmesinde kendisine sevap

vardır.”7

Aziz Mü’minler!
c) Kur’ân ifadelerinde yüceleşen, Peygamberimizin ifâdelerinde kudsîleşen
anne olarak, İslâm Dini’nde kadına verilen değer ise gerçekten pek büyüktür.
Hayat Yasamız Kur’ân, anne olarak kadını Allah’a isyan nitelikli emirleri
bir tarafa kendisine itaat edilmesi/ilgi gösterilmesi gereken muazzez bir varlık
olarak sunar. Kur’an’ın İsra ve Lokman sûrelerinde Yüce Allah şöyle buyurur:
“Rabbin yalnızca Kendisine ibadet etmenizi ve ana-babaya güzelce davranıp
iyilikler yapmanızı emreder…”8
“Biz insana annesine babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu bin bir
güçlükle taşımıştır. Sütten kesilmesi iki yıl içinde olmuştur. Bu yüzden biz insana
şöyle emrettik:
Bana (şükret,) ana-babana da teşekkür et, dönüşün bana olacağını sakın unutma.”9
5
6
7
8
9

Müsned, 5/278.
SünenütTirmizî, Hadis No: 1162.
MişkâtülMesâbîh, Hadis No: 1898.
İsra, 23.
Lokman 14.
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Sevgili Peygamberimiz ise, “Ya Resûlallah! İnsanlar arasında iyiliğime/saygı
göstermeme en çok lâyık olan kimdir?” şeklinde soru yönelten kişiye”Annendir,
annendir, annendir. Sonra baban, sonra sırasıyla yakın akrabalarındır.” cevabı
nı vermişlerdir.10
Anneye gösterilecek ilgisizliğin/saygısızlığın, insanlık omuzlarını çökerte
cek, ebedî istikbali karartacak kadar ağır bir günah olduğu da açıklayan Pey
gamberimiz anneyi şöylece taçlandırmıştır:
“Cennet annelerin ayağı altındadır.”11
Muhterem Mü’minler!
Sunduğumuz bütün bu mukaddes ölçülerin ışığında düşünelim.
a) Kız çocuğu olarak yetiştirilmeleri Cennet mutluluğuna iletecek olan,
b) Zevce(eş) olarak hakları kutsallaştırılıp ilgi ve şefkat gösterilmeleri, se
vilmeleri ibâdet olarak vasıflandırılan,
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c) Anne olarak kendilerine saygı gösterilmesi, Allah’a ibâdet şeklinde de
ğerlendirilen ve Cennet, sevgi ayakları altına alınan kadın, hangi düzende İs
lâm’ da olduğu kadar saygıdeğerdir?
Aziz Mü’minler!
İlâhi yasaların yönetimini kabul etmeyen insanlık ilk ve orta çağlarda ka
dının insan hakları ve hürriyetlerni tanımayan sömürücü bir azgınlığın için
deydi. Asrımızda ise kadının fıtrat(yaratılış) düzenini inkâr eden ve onu sömü
ren korkunç bir bencilliğin ve aşırılığın zulmü içindedir.
Tarihî dönemlerde olduğu gibi zamanımızda da kadına gerçek değerini
verecek ve onu mesut edecek nizam İslâm Dini’dir. Kat’iyetle bilinmeli ve ina
nılmalıdır ki, toplumumuzda kadın, İslâm’a göre yaşanıldığı ölçüde değer ka
zanacaktır.

10 Keşfü’1Hafa, HarfülCim, Hadis No: 1078.
11 İbnü Mace, Hadis No: 3658. (İhtisar yapılmıştır.)

İslâm ve Sınırlı Çok Kadınlı Eşliliği Gerektiren Sebepler

“Sınırlı çok kadınlı eşlilik” İslâm Dini’nin, oluşabilir ferdî, ailevî ve sosyal
problemlerin çözümü için başvurulabilir kıldığı manevi kurumlardan biridir.
Mü’minler tarafından gerçek mahiyetiyle bilinmediği için, aydınlar ve
halk kesiminde konu edinilen ve çoğu kez yerilen ve istihza (alay) edilen şek
liyle İslâm imanını zedeleyici bir vasfa bürünen bu mevzuu açıklamaya çalı
şacağız.
Tabîi şartlar altında bir kadının bir erkeği tatmin edebileceği genel olarak
kabul edilebilir. Bu itibarla, mutluluk için tavsiye edilir ve arzulanır olan, şüp
hesiz tek kadınlı aile hayatıdır.
Ancak, düşünür kişilerin takdir buyuracağı gibi, fert ve cemiyet hayatı her
zaman tabîi şartlar altında cereyan etmez. Ferdî, ailevî ve içtimaî hayatın akışı
öyle zarûretler doğurabilir ki bu şartlar içinde birden fazla kadınla alâka kur
mak ve bu ilişkiyi izdivaçla(evlilikle) meşrulaştırmak gerekebilir. Tecrübeler
bunu pek açık bir şekilde göstermektedir.
Birden fazla kadınla ilişki kurmayı gerektiren sebepleri, şahsî ve ailevî
olanlarından başlayarak şöylece hulâsa edebiliriz:
a) Kadının, eşlik vazifesini yapabilmesine engel müzmin veya tedavi edi
lemez bir hastalığa yakalanması,
b) Kısır olması,
c) Kadının cinsel gücü ve doğurganlığının erkeğe nazaran 10 15 yıl erken
zayıflaması ve bu devrede çocuk arzu edilebilmesi,
d) Kadının erkeğe nazaran oldukça yaşlı olduğu evliliklerde, zamanla da
ha genç bir kadına ihtiyaç duyuran dengesiz bir durumun ortaya çıkması,
e)Kültürel, parasal ve cinsel yönden güçlü olan kişilerin sosyal, ruhî ve
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fizikî baskılar altında bir tek kadınla yetinmesinin çeşitli buhranlar doğura
bilmesi,
f) Âdet günlerinde, lohusalık devrelerinde, gebeliğin husûsiyle son haf
talarında cinsî münâsebetin tıbben sakıncalı olması sebebiyle kadının eşlik gö
revlerini yapamamasının bazı erkeklerde problem oluşturması,
Evet, bu sebepler birden fazla kadın almayı gerektirebilir.
Burada âdet ve lohusalık günlerinde cinsî münasebette bulunmanın İslâm
Dini’nde haram olduğunu hatırlatmak isterim.
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Bütün bu ve bu gibi ferdî ve ailevî gereksinimler içinde erkeğin eşi ile ye
tinmesi ve ona vefa göstermesi pek tabîidir ki bir fazilettir. Ancak, bu fazile
ti herkesten beklemek insafsızlık olur. Cemiyet yararları bakımından buna ge
rek de yoktur. Kaldı ki, birden fazla kadınla evliliğin zarurî görüleceği yerde,
birinci kadını boşama ve yeni bir evlilik yapma yolu da denenebilir. Şüphesiz
bu yol, İslâm Aile Hukuku’na göre de meşru bir yoldur. Ancak, tarafsız bir
sosyolog yaklaşımı ile incelendiğinde görülecektir ki, tek hukukî çıkar yol ola
rak boşanma, kadın menfaatleri zaviyesinden her zaman tercih edilebilir, adil
ve yararlı bir yol değildir.
Arzettiğimiz ferdî ve ailevî zaruretler kadar, değineceğimiz sosyal sebepler
de zaman zaman sınırlı çok kadınlı eşliliği gerekli kılabilir.
aa) İstatistikler açıkça göstermektedir ki, değişik sebeblerle bazı ülkelerde
kadın sayısı erkek sayısına nazaran fazla olabilmektedir.
Peygamberimiz bir mucizevi hadislerinde bu gerçeği şöyle açıklamaktadır:
“... İnsanlar öyle bir dönem yaşayacaktır ki o dönemde erkeklerin azlığı ve kadınların çokluğu sebebiyle ilişki kurabilmek için kırk kadının bir erkeğin ardına düştüğü görülecektir.”1
İnsanlık tarihinin her devrinde olduğu gibi, asrımızda da devam eden
harplerin kadın sayısını erkek sayısının pek çok üstüne çıkararak hadiste bil
diren dönemi yaşatabileceği açık bir gerçektir. Bir erkeğe iki veya üç kadının
düştüğü bir toplumda tek kadınla evlenme mecburiyeti, kadınların mühim bir
kısmını aile saadetinden mahrum etmek ve haram ilişkilere sürüklemek olur.
Evlilik yanında ahlâk dışı ilişkileri, hukukî zevce yanında fahişeyi, nese
bi sahih çocuk yanında veledi zinayı tabîi karşılamak istemeyecek her cemi
1 Tac, 2/40.

yet için bu durumda sınırlı çok kadın alabilme ruhsatını hukûkîleştirmekten
başka çıkar yol yoktur.
İkinci Dünya Savaşında büyük bir erkek zayiatı veren Almanya’da, kadın
adedindeki fazlalık, fuhşu süratle geliştirmiş, gayri meşru nesli büyük ölçüde
artırmış, zinanın yol açtığı hastalıkları da toplumu tehdit edecek oranda ço
ğaltmıştır. Neticede bu olumsuz gidişi durdurmak maksadıyla ve Alman ka
dınlarının arzusuyla Bon hükümeti çok kadınlı eşlilik yasasını kabûl etmek ve
bir süre yürürlükte tutmak mecburiyetinde kalmıştır.2
Kadınların sayısındaki fazlalık İstiklâl Harbi’nden sonra yurdumuzda da
görülmüş ancak bu problem sınırlı çok kadınlı eşlilik (taaddüdi zevcat) ruh
satı sayesinde sosyal ve ahlâkî bir bunalıma düşülmeksizin kendiliğinden çö
zülmüştür.
bb) Özellikle, sosyal yardım imkânlarının pek kıt olduğu ülkelerde, na
musundan fedakârlık yapmaksızın geçimini sağlayıcı bir iş edinemeyecek ye
tim, dul ve yaşlı kadınların bir aile bünyesi içinde himaye altına alınması ge
reksinimi de birden fazla kadın alabilmeyi gerekli kılabilir.
cc) En mazbut toplumlarda bile vukuu muhtemel cinsel nitelikli günâhlar,
cinayete ve fuhşa sürüklenmek veya ilgiye muhtaç bir çaresiz olarak ortada
kalmak gibi daha büyük felaketlere dönüşebilir. Bunu engellemek için, sınır
lı çok kadınlı eşlilik makul bir yol olarak görülebilir. Cemiyetten cemiyete ve
aynı toplumun bünyesinde devamlı bir değişiklik gösteren sosyal olaylar, şüp
hesiz bu yola başvurulmasını zarurî kılan daha nice sebepler ortaya çıkarabi
lir.
İşte bütün bu ferdî, ailevî ve içtimaî zarûretler dolayısıyladır ki, İslâm Ai
le Hukuku boşanma yolunu açık tutmuştur. Bununla beraber, birinci hanımı
boşamaksızın, birden fazla kadın alabilmeyi, örneğin nafakada ve beraber ge
celemede adalet gösterilmesi şartıyla sadece caiz görüp onaylamıştır. Dört ade
diyle de sınırlamıştır.
İslâm Düzeni’nin, zina ve âfetlerinden korumak için, emir ve tavsiye et
meksizin başvurulabilir bir sosyal kurum haline getirdiği sınırlı çok kadın
lı çok eşliliği (taaddüdi zevcatı) yasalaştıran âyetlerde Rabbimiz şöyle buyu
ruyor:

2 Kur’ân Nizâmı, M. Ebu Zehra, Kazdal Yay. 1969, sh. 42.
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“Eğer yetim kızlar hakkında adil davranamamaktan korkacak olursanız hoşunuza giden kadınlarla ikiye, üçe,dörde kadar evlenin.Eğer onların aralarında da
adaletli olamamaktan korkacak olursanız bir tane almalısınız veya sahip olduğunuzla yetinmelisiniz. Doğru yoldan sapmamanız için en uygunu budur.”
“Adaletli hareket etmeye ne kadar uğraşsanız, kadınlar arasında eşitlik yapamayacaksınız, bari bir tarafa büsbütün meyledip de ötekini (ne dul, ne kocalı bir durumda) askılı bırakmayın.
Eğer, nefsinizi düzeltir ve (haksızlıktan) sakınırsanız, Allah şüphesiz bağışlayan ve merhamet edendir.”3
Muhterem Mü’minler!
Yalnızca değindiğimiz sebeplerin zaviyesinden bakmakla da dinimizdeki
sınırlı çok kadınlı eşliliğe onay verilmesinin önemi/değeri kavranılamaz.
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Bu hukukî müsaadeye, açıklanan zaruretler açısından bakmanın yanısı
ra, kadınerkek karışımını sınırlayarak ahlâkî kayıtlar altına alan; flörtü mene
den ve fuhşa götürücü bütün yolları tıkayan, zinayı ferdî ve içtimaî hayatın en
tahribkâr düşmanı görerek yasaklayan ve de zinakârları cezalandıran İslâm Di
ni açısından da bakmak lâzımdır.
Kadından, hukukî ve ahlâkî mükellefiyetler gerektiren evlilik yoluyla de
ğil de, flört ve zina yoluyla yararlanmak isteyen ahlâksızlar ve cinselliği tüm
boyutlarıyla ticari yatırım sektörüne dönüştüren sömürücüler, dinimizin yö
lendirmeksizin sadece müsaade ettiği sınırlı çok kadınlı eşliliğin yüceliğini
kavrayamazlar.
Mü’minler!
Taaddüdi zevcat olarak da ifade edilen dörtle sınırlı çok kadınlı eşlilik
kurumunn meşruiyetine iman etmek mecburiyetindeyiz. Bu İslâmî ruhsatı
inkâr etmek veya hafife almak mü’mini kâfir kılar. Kâfirler ise ebedî Cehen
nemliktir.
Sözü Aziz Peygamberimize bırakalım:
“Evleniniz, fakat boşanmayınız. Zira Allah (c.c.) (boşanıp-evlenerek) zevkine
düşkünlük gösteren erkekleri ve kadınları sevmez.”4

3 Nisa, 3, 129.
4 ElCamiüsSağîr (Tezevvüc) maddesi, 1/130.

Sınırlı Çok Kadınlı Evlilik ve İslâmi Görevlerimiz

İslâm Dini, kadının, evliliğin hukukî ve ahlâkî haklarından faydalandırıl
maksızın yararlanılan bir dişi durumuna düşürülmesini yasaklamış/haram kıl
mıştır. Kadının sömürülmesini engellemek için de sınırsız kadınerkek birlik
teliğini, âsıkdaşlığı, tehirciliği, sexsüel yayınları ve filmleri yasaklamıştır. Zina
yı da uğratacağı dünya ve âhiret cezalarını bildirerek haram kılmıştır.
Dinimiz, iman ve ahlâk temelleri üzerinde yapılandırdığı kendine özgü
toplumunda ihtiyaç duyulabileceği gerekçesiyle “dörtle sınırlı çok kadınlı eşli
liği, eşlerin her birini nafaka ve mîras haklarına sahip kılarak yasallaştırmıştır.
İslâm Dini’nin emir ve tavsiye etmeksizin de sadece başvurulabilir kıldığı
“sınırlı çok kadınlı eşlilik” kurumu, tarafsızlıktan ve ilmî düşünceden yoksun,
ahlâk duygusu ve iffet kaygusundan yoksul kişiler tarafından eleştirilmektedir.
Kadın haklarına tecâvüze ortam hazırlayan, istismar edilebilir bir kurum oldu
ğu yargısıyla da yerilmektedirler.
Muhterem Mü’minler!
Faydası, zararına kat kat üstün olmakla birlikte, lâik düzende, dinî ve
ahlâkî duyarlılıkları zayıf fertlerin uygulamasında sınırlı çok kadınlı eşliliğin,
istismar edilerek kadın haklarına tecâvüz sebebi kılınabileceği düşünülebilir.
Ancak, bu kurumun İslâm toplumunda düşünülen sakıncaların değil varid ol
ması, işletilmesi bile pek güçtür.
Bu güçlüğü doğuran maddî ve manevî sebepleri beş madde halinde özet
leyebiliriz.
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a) Mehir
İslâm toplumunda, her erkek evleneceği kadına mehir vermekle yüküm
lüdür.1
Sınırlandırılamayacağı ve kadının razı olabileceği nakit, taşınır veya taşın
maz mal olacağı için mehrin, yeni bir evlilik için maddî, fakat ciddî bir engel
olacağı açıktır.
b) Nafaka
Mü’min erkek, toplum örfüne göre her bir eşinin nafakasını sağlamakla
mükelleftir. Birinci zevcesinin (eşinin)) ve ondan doğan çocuklarının nafaka
sını ancak temin edebilen bir kişinin, nafaka vecîbesi nedeniyle yeni bir evli
liğe yönelemeyeceği açıktır.
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İslâm Hukûku’nda, nafakası temin edilmeyen zevcenin, hukuken kabul
görecek boşanma talebinde bulunabilme hakkının mevcut olduğu da hatırla
nırsa, nafaka yükümlülüğünün sınırlı da olsa çok kadınlı eşliliğe (taaddüdi
zevcâta) mühim bir engel oluşturabileceği anlaşılır.2
c) Kadının boşama ve boşanma hakkı
İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre, kadın, nikâh akdi sırasında ile
ri süreceği bir şartla, kocasının evlenmesi halinde, kendisini veya alınacak ka
dını boşama hakkını kazanabilir. Nikâh akdî sırasında veya daha sonra verdi
ği bu hakkı, koca geri alamaz.3
Özellikle nikâh akdinde kabul olunacak şartlara uyulmasını öğütleyen bir
hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“(Akitlerdeki) şartların en ziyade îfası gerekeni kadınları nikâhlarken koştuğunuz şarttır.”4
Muhalifleri olmakla beraber, genelleştirilmesinde hiç bir dinî sakınca
olmayan değindiğimiz hukuk görüşüne dayanarak elde edeceği hakkı kul
1 Bak. a) Hukûku İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, Ö. N. Bilmen, Bilmen Yayıne
vi, 1968, cilt 2, sh. 155156; b) Selâmet Yolları, A. Davudoğlu, cilt 3, sh. 249.
2 Hukuku İslâmiyye, 2/446, 464.
3 Aynı eser, 2/38, 39.
4 Sünenü İbni Mace, Hadis No: 1954.

lanması halinde İslâm Kadını, aleyhine işletilebilecek “sınırlı çok eşlilik” kuru
munu istismar edilemez bir sosyal kurum haline getirebilir.
d) Kadın fıtratı
Kadın fıtratı(doğası), erkeğinin ikinci bir kadın almasına razı olmayacağı
gibi, tabîi şartlar altında evli bir erkekle evlenmeye de rıza göstermez.
İslâm Aile Hukuku’na göre)ister bakire ve isterse dul olsun kadın isteme
diği evliliğe zorlanamaz. Baskı altında yapılacak evlilikler geçersizdir. Gerçek
leştirilmiş olanları da kadınların talebiyle feshedilir.5
Hakları ve hürriyetleri konusunda eğitilecek Müslüman kadınlar, kadın
lık duygusu ve onuru ile “sınırlı çok kadınlı evlilik” kurumunun erkekler tara
fından istismar edilmesini engelleyebilirler. Bu ruhsat kurumunu yalnızca ka
dınlar yararına kullanabilirler.
e) Adalet şartı
Nisa Sûresi’nin 129. âyetinin ve ilgili hadislerin, zevceler arasında yedir
me, içirme, giydirme, barındırma ve zaman ayırmada gösterilmesini emrettiği
ve sorumluluğuna değindiği adalet şartı da, âhiret mutluluğunu arzulayan er
keklerin birden fazla kadın alma arzularını giderebilir.
Peygamberimiz şöylece uyarıda bulunurlar:
“Bir erkeğin nikâhında iki kadın bulunur da aralarında adalet gözetmezse, Kıyamet Günü’nde bir tarafı felçli olarak diriltilir.”6
“Allah (evlenip-boşanarak) zevkine düşkünlük gösteren erkek ve kadınları
sevmez.”7
Yukarıda açıkladığımız, dörtle sınırlı çok kadın alabilme ruhsatı açıklanan
engellere rağmen erdem yoksulu erkekler tarafından kötüye kullanılamaz mı?
Bu mümkündür Bütün düzenlerde kötü niyetli istismarcı kişilerin, en
kuvvetli kanunları ve kurumları bile sûi istimal edebildikleri bilinen bir ger
çektir.
İşte zina ve rüşvet. Yürürlükteki yasalarla bu fiiller önlenebilmiş midir? Bı
5 Bak. a) Selâmet Yolları, 3/2612. b) Hukûku İslâmiyye, 2/62, madde 224.
6 Sünenü’dDarimî Babün FilAdli BeynenNisai, Hadis No. 2216.
7 ElCamiüsSağîr (Tezevvüc) maddesi, 1/130.
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rakınız önlenmelerini, giderek artışlarına engel olunabilmiş midir? Önlenemiyor
diye, yasaklayıcı yasaların kaldırılmasını öneren bir sağduyulu toplum var mı
dır?
Şimdi, sakıncaları olabilir diye, sosyal ve ahlâkî faydaları pek çok olan
sınırlı çok kadınlı evlilik (taaddüdi zevcâtı) ruhsatını ön yargılarla yermek,
akılcı, gerçekçi ve toplumcu bir davranış olabilir mi?
Konumuzu özetleyelim:
Fıtrata uygun ve öğütlenebilir olan tek kadınlı aile hayatıdır. Allah Adem
için bir Havva yaratmıştır. Hiçbir şartta birinci kadın üzerine ikinciüçüncü eş
almanın dini bir mecburiyeti yoktur. Tavsiye bile olunmamıştır. Bu, ancak bir
ruhsattır/izindir. Batı toplumları gibi kişisel bunalımlara, sosyal adaletsizliğe,
fuhuş sektörüne ve de zina türü ahlâksızlıklara onay verilmedikçe bu ruhsat
kapısının kapatılması makul ve meşru görülemez.
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“Sınırlı çok eşlilik kurumunu” işletmek mecburiyetinde değiliz. Ancak
O’nun gerektiğinde başvurulabilir bir İslâmi ve ahlâkî kurum olduğuna iman
etmek mecburiyetindeyiz.
Kadınerkek bütün kullarına merhametli ve adaletli olan Rabbimizin ya
salaştırdığı bu sosyal kurumu olarak hafife almak, ilkel bulmak, karşı çıkmak
ve yermek kişiyi kâfirliğe götürür. Kâfirler ise Cehennemliktir.
Yüce Rabbimden cümlemize Hakk’ı Hak, Bâtılı da Bâtıl olarak gösterme
sini niyaz eder, hutbemizi hadislerle bitiriz:
[“... Kadınlar hakkında (birbirinize) hayır tavsiye ediniz...”
“Zira sizin en hayırlılarınız kadınlarına karşı ahlâkı güzel olanlarınızdır.”]8

8 Bak. a) EtTac, 2/315.
b) Tirmizî, Hadis No: 1162.

Ek:
Çok kadınlı eşlilik (Taaddüdi zevcât) konusuyla ilgili olması münasebetiyle,
Şanlı Peygamberimizin çok evliliği meselesine de kısaca değinmek isteriz.
Mü’minlerin şüphesiz bildiği ve inandığı gibi, Aziz Peygamberimiz, ilâhî kanun
ları tebliğ etmesi, ferdî ve içtimai hayatta önder edinilmesi için Allah’ın seçtiği ve bü
tün insanlara, tüm asırlara gönderdiği bir Peygamberdir.
O, tabii şartlarda olduğu kadar, fevkalâde durumlarda ve buhranlı dönemlerde
de uyulacak biricik mükemmel rehberdir.
Bunun içindir ki, beşer hayatında pek önemli bir yer tutan aile hayatının normal
olan tek kadınlı şekline de, fevkalade şartların zorunlu kıldığı çok kadınlı tipine ör
nekler vermiştir.
O, yirmi beş yaşında iken evlendiği kırk yaşındaki çocuklu dul Hz. Hatice ile
onun ölümüne kadar; peygamberlik devresinin ilk varışını da içine alan tam 25 yıl tek
kadınlı aile hayatının en vefalı ve sadakatli örneğini de vermiştir.
Aziz Peygamberimiz, peygamberlik hayatının ikinci yarısında dinî, içtimaî, ikti
sadî ve siyâsî sebeplerle çok kadınlı aile hayatının da en faziletli ve adaletli numunesini
sunmuştur.
Burada tam bir rahatlık ve açıklıkla şöyle diyebiliriz:
Peygamberimizin 53 yaşından sonraki çok kadınlı aile hayatını hazırlayan, -her
araştırıcının kesinlikle tespit edebileceği- mezkûr mücbir sebepler olmasıydı bile O, bir
den fazla kadınla evlilik hayatının da en ideal örneğini vermek durumundaydı.
Çünkü O, çeşitli ülkelerde ve şartlarda yaşayan, değişik karakterlere sahip olan
ve çok farklı siyasî ve iktisadî güç ve imkânlara malik olan bütün bir insanlığın ön
deriydi.
Ancak O, hiç bir zaman tabîi şartlar altında çok kadınlı aile hayatını ma’kul gör
memiş, damadı Hz. Ali’nin ikinci kadın alma teşebbüsünü büyük bir öfke ile kar
şılamıştır.”9

9 Bak. Ebû Davut, Nikâh, Bab’u Ma Yükrehü EnYecme’e Beynehünne Minen Nisa 1.
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İslam’da Aile

Aile; birbirlerine eğilimli ve arzulu olarak yaratılan erkek ve kadını asil
bir duygu ve heyecanla birleştiren, bedenî sükûna ve ruhî tatmine erdiren bi
ricik kuruluştur.
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Aile; kişiyi eğiterek cemiyet (toplum) hayatına hazırlayan sevgi, saygı, şef
kat, fedakârlık ve birlik ocağıdır, mutluluk ve ıstırabın birlikte yaşanabildiği
kutsal mekândır.
Güçlü toplumlar, ancak fertleri inanç, fikir ve ülkü birliği içerisinde içten
likle kaynaşmış mutlu ailelerden teşekkül ederler.
Bunun içindir ki, İslâm Dini, aileyi yüceltmiş, sosyal hayatı aile üzerine
kurmuş ve de korunmasını emretmiştir.
Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:
“Sizin için kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratması, aranızda sevgi ve
rahmet var etmesi, Allah’ın varlığının/yüceliğinin belgelerindendir. Şüphesiz bunlarda düşünen topluluk için alınacak dersler vardır.”1
İslâm Dini, maddeci bir yaşama yönelen toplumların, yüceliğini ve gücü
nü takdir edemediği, kudsiyyetini zedelediği aile yuvasına değinildiği gibi bü
yük önem vermiştir. Bu yuvanın kuruluş yasalarını tesbit etmiş, devamını sağ
layacak düsturları koymuştur. Gerektiğinde bozulmasını caiz görmekle/onay
lamakla birlikte, boşanmanın meşruluğu içerisinde bir çirkinlik arz ettiğini de
bildirmiştir.
Dinimiz belirlediği akrabalık hakları ve mîras hükümleri türü yasalarıyla

1 Rum, 21.

insan hayatını aile temeli üzerinde kurduğu gibi, evlilik çağında olanların ev
lenmesine yardımcı olunmasını da öğütlemiştir. Bu tür yardımı ana babalar/
veliler için “Evlendiriniz”emriyle Kur’ânî bir görev kılmıştır.
Aziz Peygamberimiz Hz. Muhammed de (s.a.) emirleriyle bizleri şöylece
yönlendirmişlerdir:
“Evleniniz... Hıristiyan ruhbanları gibi olmayınız.”
“... Sizden her biriniz, Âhiret hayatının mutluluğuna yardımcı olacak bir
zevce edinsin.”
“...Evlendiği zaman kişi dininin yarısını korumuş olur. Diğer yarısı için de
Allah’tan korksun.”
“Rızkı aile yuvası kurmakta arayın.”
“Gücü yeten evlensin. Evlenmeyen bizim yaşayışımız üzerinde değildir.”2
Ailenin kurulmasını teşvik eden dinimiz, cinsel ve malî bir mazeret ol
maksızın evlilikten kaçınılmasın da yermiştir.
Peygamberimiz, sorumluluğumuzu açıklayan hadislerinde şöyle buyururlar:
“Evlenmek, benim sünnetimdir. Bu sünnetimi uygulamayan benim yaşa
yışım üzerinde değildir...”
“Her kim, fakirlik korkusuyla evlenmezse bizim yaşayışımız üzerinde de
ğildir.”3
İslâm evliliği övmekte, nefse zulüm gördüğü bekârlıkta ısrarı yermektedir.
Çünkü İslâm, zina ve benzeri ahlâk dışı ilişkileri, cemiyetin ahlâki varlığı ve
geleceğini tehdit ve tahrip eden büyük bir şer olarak görmektedir.
Mü’minler!
Dinimiz, dinî bir kuruluş haline getirdiği ailenin mutluluğu ve devamı için
müstakbel eşlerin birbirlerini görmeleri, dini ve ahlâki yönden incelemelerini
emretmiştir.
Peygamberimiz, “Alacağın kadını (ve erkeği) gör. Bizzat görmek, evlili
ğin devamına daha çok etkilidir.”4 buyurmuştur. Peygamberimiz, aile yuvası
2 Sırasıyla bak. C. Sağîr, 1/130; İ. Mace, Hn. 1854; M. Mesabih, Hn. 3096; K. Hafâ, Hn. 528;
M.K Ummal 6/391.
3 Sırasıyla bak. K. Hafa, 2833; M.K.Ummal, 6/391.
4 S. Tirmizî, Hn. 1087.
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nın iman ve fazilet zemini üzerinde kurulabilmesi için eşlerin seçiminde fizi
ki cazibe yanı sıra, ondan daha çok dini ve ahlâki güzelliğin tercih edilmesini
tavsiye etmiştir.
Evlenilecek kadınların seçimi ile ilgili özlü bir hadislerinde Peygamberi
miz şöyle buyururlar:
“Kadınları, yalnız güzellikleri için nikâhlamayın. Güzellikleri onları ahlâkça
alçaltabilir. Onarla, sadece mallarının hatırı için de evlenmeyin. Malları kendile
rini azdırabilir. Kadınlarla, dindarlıkları sebebiyle evlenin. Hiç şüphesiz yırtık el
biseli, siyah, fakat dini bütün ahlâkı güzel bir kadın daha kıymetlidir.”5
Erkeklerin seçiminde de dinî ve ahlâkî üstünlüğün tercih edilmesini öne
ren ve öğütleyen Peygamberimiz, yalnızca asalete, maddî güce ve üne yönelme
nin doğuracağı sosyal bunalımlara değinerek şöyle buyurmuşlardır:
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“Size dinî inançları ve ahlâkî yaşayışı bakımından olumlu bulduğunuz bir
kişi gelir de (velisi olduğunuz kızınız veya kız kardeşiniz gibi bir kadınla ev
lenmek isterse) onu evlendirin.
Eğer böyle yapmazsanız bu tutumunuz yaşadığınız toplumda fitneye ve
büyük bir fesad a(sosyal çalkantılara ve içinden çıkılamaz düzensizliklere se
bep) olur.”6
Aziz Mü’rninler!
İslâm, kuruluşunu düzenlediği aile yuvasının saadeti için, eşlere karşılık
lı sevgi ve fedakârlığa dayalı vazifeler de yüklemiş, mütekabil görevlerin içten
likle yapılmasının, erkek ve kadın için ibadet olduğunu açıklamıştır.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Koca karısına, kadın da kocasına (sevgi ile) baktığı zaman Allah da onla
ra rahmet nazarıyla bakar. Koca karısının elini tuttuğu zaman, her ikisinin gü
nahları parmaklarının aralarından dökülür.”7
Değindiğimiz ailevî görevleri şöylece özetleyebiliriz:
a) Kadın, nafaka sağlayıcı ve koruyucu sorumlu yöneticilik anlamına aile
reisliğine getirilen kocanın dinimizin ve ortak aklın onay vereceği arzularına

5 İ. mace Hn. 1859.
6 S. Tirmizî, 1085.
7 M. K. Ummal, 6/390.

saygı göstermek mecburiyetindedir. Ayrıca kocanın malını, aile sırrını, namu
sunu ve karnındaki çocuğunu da korumakla yükümlüdür.
Yüce Rabbimiz faziletli kadınları, açıklanan görevleri yapan zevceler ola
rak tanımlar ve şöyle buyurur:
“...İyi kadınlar itaatkâr olanlardır. Allah’ın kendilerini korumalarına karşılık
(kocalarının arkasından onların malları, namusları ve aile sırları gibi) gizlilikleri
koruyanlardır...”8
Aziz Peygamberimiz de, dünya nimetlerinin en hayırlısı olarak vasıflandır
dığı Rabbine ve eşine karşı görevlerini yapan kadını şöylece müjdeler:
“Kadın namazını kıldığı, orucunu tuttuğu, ırzını koruduğu ve kocasına
itaat ettiği zaman, Cennet kapılarının dilediğinden girsin.”9
b) Eşini Rabbinin emaneti olarak alan ve kadınlığını Allah adına söz vere
rek helâl edinen koca da karısına karşı sevgi ve şefkat göstermek, yediğinden
yedirmek, giydiğinden giydirmek, ona ve yaptığı işlere çirkin dememek, ağır
söz söylememek, hoş görülü ve ihsankâr olmakla yükümlüdür,
Yüce Rabbimiz, aile reisliğinin eşitler arasında öncelik olduğunu, mutlak
egemenlik olamayacağını açıklar ve şöyle emreder:
“...Kadınlarınızla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız, içinize sindiremediniz şeylerde Allah bir çok hayır yaratmış olabilir.”10
Anlayışlı ve şefkatli bir eş olmanın en güzel örneklerini bizlere sunan Pey
gamberimiz: “...Sizin en hayırlılarınız, kadınlarına karşı en hayırlı olanları
nızdır.” buyurarak, kadınlarımızla olan ilişkilerimizi fazilet değerimizi yansıtan
kıymet ölçüsü olarak açıklamıştır. Peygamberimiz, aile hayatında daima ger
çekçi olmamızı da şöylece öğütlemiştir.
“Mü’min bir erkek, mü’min kadınına kin tutmasın. Zira bir huyundan
hoşlanmıyorsa diğer huyundan memnun olabilir.”11
Muhterem Mü’minler!
Açıklamaya çalıştığımız üzere İslâm Dini,aile kurumunu diğer yasalar ve
geleneklerden farklı olarak değerlendirir, aileyi içinde Allah’a ibadet edilen bir
8 Nisa, 34.
9 M. Mesâbîh, Hn. 3254.
10 Nisa, 19.
11 Tac, 2/315.
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mabede dönüştürür..Bu mabedde Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve tavsi
yeleri çizgisinde yapılacak bütün işler ibadettir. Karşılıklı olarak görevlerin ya
pılması, çocuk doğurma ve büyütme, aile büyüklerine saygı, eşler arası sevgi
ve hatta cinsel ilişki bile ibadettir.
Yüce Rabbimden cümlemize mutlu bir aile hayatı diler, hutbemizi Ku
rân’dan bir âyetle bitiririm:
“Allah, size kendilerinizden zevceler/eşler verdi. Zevcelerinizden de sizler için
oğullarla torunları yarattı, sizi güzel güzel nimetlerle rızıklandırdı.
Şimdi onlar, Bâtıl’a (aile düzenini zayıflatan câhiliyet yaşantısının doğruluğuna) inanıyorlar da, Allah’ın (aile kuruluşunu yücelten İslâm) nimetini inkâr mı
ediyorlar?”12
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12 Nahl, 72.

İslam Nizamında Akrabalık Görevleri

Dinimizin, kaynaştırıcı ve seviştirici mübarek bir kuruma dönüştürdüğü
ve fedakârlık ölçüleri içerisinde yaşatılmasını ısrarla emir buyurduğu akraba
lık, mukaddes bir kuruluştur.
Dede, baba, anne, torun, amca, hala, ağabey, abla, dayı, teyze ve kardeş
ten meydana gelen yakın akrabalarımızın ve bunların dışındaki yakınlarımız
dan teşekkül eden uzak akrabalarımızın her bir ferdine kalbî bir sevgi besle
mek, münasebet kurmak, alâkayı devam ettirmek mukaddes görevimizdir. Bu
konuda hayatımızın nizamı olan Kur’ânı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:
“Allah’a ibadet edin ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya
iyilik edin. Akrabaya, öksüzlere ve yoksullara da iyilik edin...”1
Aziz Mü’minler!
Şanlı Peygamberimiz, Rabbimizin yapılmasını emrettiği akrabalık görev
lerinin, dinimizdeki büyük önemini açıklayan hadislerinde şöyle buyurmuş
lardır:
“...Allah’a ve Âhiret Günü’ne iman eden kimse, akrabasına sıla yaparak
maddî ve manevî ilişkilerini sürdürsün”2
Hayat nizamımız dinimizin akrabaya karşı yüklediği, toplum düzenimizi
de güçlendirici vazifeleri üç bölüm halinde özetleyeceğiz.
a) Mü’minlerin, aralarında Hakk’ı ve sabrı tavsiye etmeleri, birbirlerini iyi
ye, güzele ve doğruya çağırmaları, ilmin ve ortak aklın çirkin gördüklerinden
1 Nisa, 36.
2 R. Salihin, B. BırrılValideyni ve SıletilErham, Hn. 3.
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sakındırmaları vazifeleridir. .Ancak bu kudsi vazifenin akrabaya yönelik ola
rak yapılması husûsi bir önem ve öncelik taşır.
Yüce Allah Peygamberimize, insanları İslâm’a davet ederken önce yakın
akrabalarından başlamasını şöylece emir buyurmuştur:
“Önce en yakın soydaşlarını uyar.”3
Bu Kur’ân’i emrin bizlere yüklediği görev, akrabamıza dosdoğru bir Müs
lüman olarak örnek olmak, yakından ilgilenerek onları Allah’ı emirlerine ve
yasaklarına uymaya çağırmaktır.
b) Akrabamıza karşı dinimizin bizlere yüklediği diğer bir vazife de, onlar
la yardımlaşmaktır.
Yaşadığımız toplumda yardımımıza, hatta zekâtımız ve fitremize en lâyık
olanlar akrabamız arasındaki fakirler ve engellilerdir. Peygamberimiz şöyle
buyururlar:
354

“...İnancınızdan kaynaklanan yardımların en faziletlisi, kindar (da olsa)
akrabaya yapılandır.”4
Tercih edilerek akrabaya yapılacak maddî ve manevî yardımların Allah ka
tındaki sevabının diğer mü’minlere yapılacak yardımların karşılığından farklı
ve üstün olacağını da Aziz Peygamberimiz şöyle ifade buyurmuşlardır:
“Yoksula yardım etmek sadakadır/ibadettir. Akrabaya yardımda ise iki birim
sevap vardır. Birisi yardım sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır.”5
c) Akraba olan fertlerin, mütekabil vazifelerinden biri de, birbirlerini zi
yaret etmeleridir.
İslâm Dini, akraba fertlerinin ziyaretleşmelerini, mektup ve tebrikler ara
cılığı ile olsun ilişkilerini sürdürmelerini yasalaştırmıştır.
Peygamberimiz, bu konuda bizleri şöylece görevlendirmişlerdir:
“Akrabanıza sıla yapmanızı sağlayacak (ve aranızdaki münasebetlerin
kökleşmesi ve devamına vesile olacak) bilgileri soyunuzdan öğreniniz.”
“Rızkının bollaştırılması ve ölümünün geciktirilmesinden mutlu olacak kişi akrabasını ziyaret etsin.”

3 Şuara, 214.
4 KitabülEmval, Ebu Ubeyde Kasım b. Sellam, 1968 Mısır, sh.191.
5 MişkâtülMesâbîh, Hadis No: 1939.

“Selâmla olsun akrabalık münâsebetlerinizi canlı tutun.”6
Mü’minler!
Akrabamızdan, bizi ziyaret eden, görüp gözeten ve iyilikte bulunanlara,
aynı şekilde mukabele etmek, akrabamıza karşı vazifelerimizi yapmış olmak
için kâfi değildir. Nitekim biricik önderimizpeygamberimiz şöyle buyurmuş
lardır:
“(Akrabasının iyiliğine) benzeri ile karşılık veren kişi hakiki mânâda ak
rabasına sıla yapmış değildir. Gerçekten sıla yapan kişi kendisi ile ilgi kesildi
ğinde akraba haklarını gözetendir.”7
Bu hadis tutumları olumlu olmasa bile akrabamıza, uyarı, yardım ve zi
yaret vazifelerimizi sürekli olarak yapmak faziletini göstermemizi tavsiye bu
yurmaktadır.
Dinimiz, akrabalık görevlerinin yapılmasına büyük mükâfat va’detmiş,
terk edilmesi veya ihmale uğratılmasının da azab doğuracağını duyurmuştur.
Vereceği mükâfat Rabbimiz şöylece açıklar:
“Allah’ın birleştirilmesini istediği akrabalık bağlarını birleştirenler, Rablerinden
rahmetini umarak ürperenler ve O’nun huzurunda gerçekleşecek sorgulamanın kötü bitmesinden korkanlar… yok mu? Onlar için bu dünyanın iyi bir sonucu olarak
girecekleri Adn Cennetleri vardır...”8
Sevgili Peygamberiz de bizleri kendisine “Beni Cehennem’den uzaklaştıra
cak ve Cennet’e sokacak işleri bana öğretir misiniz?” şeklinde soru yönelten
sahâbinin şahsında bizleri şöylece görevlendirip müjdelemişlerdir:
 (Emir ve yasaklarına itaat ederek) Allah’a ibâdet eder, ona hiç bir (şa
hıs, ilke, kurum ve rejimi) ortak koşmazsın. Namazı kılarsın, zekâtı verirsin ve
bir de ziyaret ederek, Hakk’a çağırıp Batıl’lardan sakındırarak ve gerektiğinde
maddî yardımda bulunarak akrabana sıla yaparsın.9
Yapılması Cennet’e götüren akrabalık vazifelerinin terkedilmesi, ihmale
uğratılması da işaret olunduğu üzere cezayı gerektiricidir. Rabbimiz şöyle bu
yurur:

6
7
8
9

Sırasıyla bak. Tac, 5/11; M.S. Müslim, Hn. l762; K. Hafâ, 921.
Sünenü’tTirmizî, Hadis No: 1909.
Ra’d, 2022.
R. Salihin... SılatilErham, Hn. 20.
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“(Ey dilleriyle inanıp da kalplerine iman akmamış kişiler!) Demek siz yö
netimi ele geçirirseniz hemen yeryüzünde bozgunculuk yapacak akrabalık
bağlarınızı bile parçalayıp koparacaksınız öyle mi?
Onlar Allah’ın, kendilerini rahmetinden kovduğu, (Hak’ka karşı tıkadık
ları) kulaklarını sağır, (kapadıkları) gözlerini kör ettiği kişilerdir.”10
Aziz Peygamberimiz, ilâhî rahmet sınırlarından kovulmanın kaçınılmaz
neticesini şöyle açıklamışlardır:
“Akrabalık rabıtalarını koparanlar Cennet’e giremez.”
“Zulüm ve akrabalık ilişkilerini kesmek günahları gibi, Allah’ın sahibi için cezasını Âhirete ertelemekle beraber, dünyada da acilen vereceği bir başka günah
yoktur.”11
Yüce Rabbimden cümlemizi akrabalık vazifelerini îfa eden bahtiyar kul
lardan kılmasını diler, hutbemizi bir âyet manasıyla bitiririm:
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“Şüphesiz Allah adaletle, iyilikle, akrabaya vermekle emreder. Açık ve giz
li kötülüklerden (fert ve toplum haklarına) tecâvüzden sakındırır. Böylece Al
lah size düşünüp ibret almanız için öğüt veriyor.”12

10 Muhammed, 2223.
11 S. Tirmizî, Hn. 1910; Tac, 5/21.
12 Nahl, 90.

İslâm Düzeninde Komşuluk Görevleri I

Mutluluğumuz ve Cennet’e götürecek gelişimimiz için, ilişkilerimizin en
içten duygularla kurulması, gücünü adalet, feragat ve ikram ölçülerinden al
ması gerekir.
Bu sebepledir ki, sık ve sürekli olarak bağlantı kurduğumuz kişilerle,
za man zaman görüştüğümüz insanların haklarına özellikle saygı duymamız
ve onlarla olan münasebetlerimizi ahlâk ve fazilet ölçüleri içerisinde
yürütmemiz lâzımdır.
Köydekasabada, dairedeatölyede, mekteptesınıfta, caddedeapartman
da, alımdasatımda, vapurda otobüste, hülasa değişik yer ve şekiller içerisin
de, sürekli veya fasılalı olarak kendileriyle ilişki kurduğumuz ve bir kısmını
dostlar edindiğimiz mü’min ve gayrı müslim bütün insanlar, komşularımızı
meydana getirirler.
İslâm âlimlerinin yorumuna göre mü’min ve akrabamızdan olan veya bi
zimle sürekli münasebetlerde bulunan komşularımız yakın komşularımızdır.
Gayrı müslim veya akrabamız dışından olan ya da bizimle fasılalı alâkalar ku
ran komşularımız da, uzak komşularımızı oluştururlar.
Kendilerine karşı güven ve hayır kaynağı olmamız gereken komşularımız
la olan temaslarımızın bütünü de komşuluk müessesesini oluşturur.
Fert ve toplum hayatındaki büyük öneminden ötürüdür ki Komşuluk,
Kur’ânımızın Nisa sûresinin 36. âyeti ve Aziz Peygamberimizin mübarek söz
leri ve üstün tatbikatı ile ihtişamını ve dokunulmazlığını kazanmıştır.
Yüce Rabbimiz, Hayat Kitabımız Kur’ân’ın değindiğimiz âyetinde şöyle
buyurur:
“Allah’a ibadet edin. Ona hiç bir şeyi eş tutmayın, anaya, babaya, akrabaya,
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yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanında bulunan arkadaşa,
yolcuya ve emriniz altında bulunanlara iyilik edin, Allah, kendini beğenen ve böbürlenen kimseleri sevmez.”
Mutluluğa erdirecek en verimli öğütleri bizlere sunan ve sevdiren Şanlı
Peygamberimiz de bu konuda şöyle buyurur:
“Allah’ı ve Peygamberini sevmekle veya Allah ve Peygamberi tarafından
sevilmekle mutlu olacak kişi komşularına ikram edici olsun.”1
İslâm Dini, komşuluk müessesesini ferdî ve ailevî hayatı güçlendirici,
içtimaî problemlere ilk plânda çözücü, ızdırabı ve saadeti umumîleştirici bir
kuruluş olarak kabul etmiştir. Bunun içindir ki komşularımıza karşı âdil, hoş
görülü ve yardım edici olmamızı öğütleyerek geçiştirmemiş, köklü bir iman
mevzuu olarak değerlendirmiştir.
Birici Peygamberimizönderimiz şöyle Hz. Muhammed buyururlar:
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“Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanan kimse komşusuna iyilik etsin; ikram
da bulunsun...”2
“Hiç biriniz kendisi için istediğini komşuları için de arzu etmedikçe ger
çek mü’min olamaz.”3
Komşularımız için hayır menbaı olmamızı imanımızın gereği kılan İslâm
Dini, çevremizi oluşturan bu insanlara karşı alâkasız kalmayı, gerekli rûh asa
leti ve vicdanî duyarlılığı göstermemeyi de iman hayatına gölge düşüren bü
yük bir günah/ suç olarak vasıflandırmıştır.
Balkınız bu konuda Şanlı Peygamberimiz ne buyuruyorlar:
“Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanan kimse sakın ha komşularına eziyet et
mesin; (Onları üzücü, zarara uğratıcı söz, iş ve davranışlardan kaçınsın).”4
“Yanı başındaki komşusu aç iken tok olan kişi gerçek bir mü’min değil
dir.”5
“Allah’a yemin ederim ki... (sözleri davranışları ve işleri ile) zarar ver
1
2
3
4
5

MişkâtülMezbih, Hadis No: 4990.
Sünenü İbni Mace, Hadis No: 3672.
Sahihi Müslim ve Ter. Mehmet Sofuoğlu, 1/104.
Aynı eser 1/106.
MişkâtülMesâbîh, Hadis No: 4991.

meyeceği hususunda komşusunun kendisine güven duymadığı kişi gerçekten
iman etmemiştir.”6
Muhterem Mü’minler!
Yapılması imanın gereği olan, ihmal edilmesi veya terk olunması büyük
bir günah/suç olarak vasıflandırılan komşuluk görevlerini Peygamberimiz de
ğişik hadislerinde bizlere öğretmektedir.
Muaz İbnü Cebel (r.a.) şöyle anlatıyor.
(Biz sahâbileri Hz. Peygamber’e) sorduk:
 Komşu hakları nelerdir Ya Resûlellah?
Şöyle buyurdular:
 Senden borç istediği zaman borç verirsin. Yardımını talep ettiği zaman
yardım edersin. Muhtaç olduğu zaman bağışta bulunursun, hastalandığında
ziyaret edersin. Ölümünde cenaze namazını kılar kabre götürürsün. Sevinçli
anlarında mesrur olur, tebrik edersin. Bir musibete uğradığında sen de üzülür,
teselli edersin. Yemek pişirdiğinde kokusu ile onu imrendirmez veya bir mik
tar hediye edersin. İznini almaksızın havanın ve ışığın evine girişini engelle
yecek şekilde binanı yükseltmezsin. Meyve aldığında ya ona ikram eder ya da
gizlice evine getirirsin. Ayrıca kendi çocuklarını, komşu çocuklarını kıskanç
lıkla öfkelendirecek (bir yiyecek, giyecek ve binecek ile) ortaya çıkarmazsın.
Hz. Peygamber (sözlerinin bu bölümünde şöyle) buyurdu.
 Size ne söylediğimi anladınız mı?
Allah’ın kendilerine merhamet ettiği çok az kimseden başkaları komşu
haklarını ödeyemez.”7
Mü’minler!
 Komşuların ticarî hayatını baltalamayacak şekilde ticaret yapmak
 Komşularımızı ince ve sevindirici bir telkin edasıyla doğruya yönlendir
mek,
 Ailevî sırlarını korumak, ayıplarını örtmek, hatalarını affetmek, canları,
malları ve ırzlarını korumak… gibi vazifelerin de komşuluk görevlerimiz oldu
ğunu Peygamberimizin bu mevzudaki muhtelif hadislerinden öğreniyoruz.
6 EtTac, 5/15.
7 Kurtubî ElCâmiu liAhkâmilKur’ân, 5/179.
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Mektep, mesken, meslek iş ve ticaret komşularımızın bir kısmı muhte
melen gayrı müslimlerden, söz iş ve davranışları İslâm esasları açısından tas
vip olunamayacak kişilerden teşekkül edebilir. Komşularımız olmaları sebe
biyle yukarıda açıklanan komşuluk görevleri ile onlara karşı da sorumlu mu
yuz sorusu akla gelebilir.
Katiyetle ifade edelim ki İslâm Dini komşular arasında komşuluk yönün
den değil, ancak ve ancak haklar bakımından ayırım yapar.
Özetleyerek sunacağımız konumuzu aydınlatan hadislerinde Peygambe
rimiz şöyle buyururlar:
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“... Kişinin akrabasından olan Müslüman komşusunun, komşuluk hakkı, akrabalık hakkı ve Müslüman kardeşliği hakkı olmak üzere üç hakkı vardır. Müslüman
olan komşunun komşuluk hakkı ve Müslüman kardeşliği hakkı olmak üzere iki hakkı vardır. Müslüman olmayan/gayr-ı müslim komşunun ise yalnız komşuluk hakkı vardır.”8
Bu hadisten anlaşılacağı üzere İslâmî kurallar, komşuluk yönünden Müs
lüman/gayri müslim, ahlâklıahlâksız ayırımı yapmaz. Komşu komşudur. Gö
revler yapılacaktır.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen, tebliğ ettiği Kur’ânı nurlu hayatı ile
açıklayan ve bütün öğütlerini bizzat örnek olarak veren Aziz Peygamberimi
zin yaşayışı bizlere bu konuda da örnektir.
İslâm’i kaynaklar bize Hz. Peygamberin kendisine düşmanlıklarını sürdü
ren Yahûdi komşularına bile ikramcı olduğunu, onlara karşı da komşuluk gö
revlerini yaptığını nakletmekte ve somut misaller vermektedir.
Peygamberimiz, zaman zaman çevresinde gördüğü bir Yahûdî gencini,
göremez olunca merak buyurmuşlar, hasta olduğunu öğrendiklerinde ise bu
genci evinde ziyaret etmişler ve İslâm’a davet buyurmuşlardır.
Ziyaret edilmesinden son derece duygulanan bu Yahûdi genci O’nun üs
tün ahlakından ve ruh inceliğinden etkilenerek Müslüman olmuştur.9
Peygamberimizin bizzat örnek olarak yetiştirdiği sahabe neslinin bu yüce
ahlâk ile nasıl yüceldiklerine de bir misal vermek isteriz.
8 Aynı eser, cüz, 5, sh. 184
9 Buharî, Asrı Saadet’te Peygamberimizin Tebligat ve Talimatı, 2/416.

Sahabe neslinin yıldızlarından Abdullah bin Amr, evinde bir koyun kesil
diğinde ailesine sorar:
“(Bu koyundan) Yahûdi komşumuza hediye ettiniz mi? Yahûdi komşumu
za hediye ettiniz mi? Ben Hz. Peygamberin şöyle buyurduğunu işittim.
“Cebrail bana (geldi, gitti ve daima) komşuyu öğütledi. Öylesine öğütledi
ki komşunun komşuya vâris kılınacağını zannettim.”10
Mevzûmuza gelecek haftaki hutbemizde devam edeceğimizi bildirir, aile
hayatınızda mutluluklar, çalışma hayatınızda basarılar dilerim.
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10 SünenütTirmizî KitabülBirri vesSıla Hadis No: 194.

İslâm Düzeninde Komşuluk Görevleri II

Cemiyet bünyesinde yaşadığımız hayatın olumlu ve olumsuz yönleri ilk
olarak komşular arası ilişkilerde görüleceği için, İslâm Dini, komşularımızın
hakkımızdaki yargılarını Müslümanlığımızın değer ölçüsü olarak belirlemiştir.
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Bilgin sahabî Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor.
“Yanına gelen bir kişi ile Peygamberimiz arasında ilginç bir söyleşi ger
çekleşir:
 Ey Allah’ın Peygamberi! Bana yapabileceğim öyle bir iş öğretiniz ki ben
onu yapınca Cennet’e gireyim,
 İyi bir insan ol.
 Ben iyi bir insan olduğumu nasıl bileyim?
 (Mesken, meslek ve ticaret) komşularına sor. Senin iyi olduğunu söylüyorlarsa iyisin. Kötü olduğunu dile getiriyorlarsa kötüsün.”1
Dünya hayatında komşularımızın hakkımızdaki iyi düşünceleri/yargıla
rı bizi Halk’ın sevgilisi yaparak mutlu edeceği gibi, Hakk’ın sevgilisi kılarak da
mesut edecektir.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Bir mü’min vefat edince komşularından iki kişi, o adam hakkında ‘Biz
kendisinden iyilik ve hayırdan başka bir şey görmedik’ diye şahitlik ederse, o
adam Allah katında iyi olmadığı halde bu iki komşunun şahitliği sebebiyle Al
lah zülcelâl ilgili meleklere şöyle buyurur:
1 Sünenü İbni Mace, Hadis No: 4222.

Bu ölen kulum hakkında benim bilgime göre değil de o iki kulumun şa
hitliğine göre işlem yapın.”2
Muhterem Mü’minler!
Ferdin toplum hayatındaki davranışlarına en yakından tanık olan İslâmî
ölçülere bağlı komşuların menfî/olumsuz hükümleri/kanaatleri de gerçeğin
ifadesidir. Böyle olduğu için de karanlık bir geleceğin habercisidir. Zira çok
ça namaz kılan, çokça oruç tutan ve pek çok sadaka veren fakat sözleriyle de
komşularını üzen/ rahatsız eden bir kadından huzurunda söz edildiğinde Pey
gamberimiz şöyle buyurdular:
“O kadın (da hayır yoktur. O) Cehennem’dedir.”3
Komşu haklarına saygısızlık ve tecavüz, mü’minin diğer bütün faziletle
rini de değerden düşürdüğü ve âhiret azabını yürüttüğü içindir ki yukarıda
sunduğumuz hadislerden de anlaşılacağı üzere Peygamberimiz bu konuya son
derece önem vermiştir. Ashabının komşuluk ilişkilerini yakından izlemiş ve
sık sık uyarılarda bulunmuştur. Aşağıdaki örneği dikkatle izleyelim.
Bir sahabe Allah’ın Resûlü’ne (s.a.) gelerek şöylece dert yanar.
 (Ya Resûlellah!) Ben falanca topluluk içinde yaşıyorum. Onlardan en ya
kın olan (komşum) bana en büyük zararı veriyor, (ne yapayım?)
Allah’ın Resulü Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Ali’yi şikâyet edilen topluluğa gön
derir. Onlar da mahallin mescidinin kapısında durarak yüksek sesle şu ölçüyü
tebliğ ederler:
 Ey insanlar! İyi dinleyiniz. (Çevrenizdeki) kırk evde yaşayanlar sizin komşularınızdır. Komşusu fenalıklarından emin olmayan kimse (cezasını çekmeksizin)
Cennet’e giremez.4
Burada şu çok önemli hususa da işaret etmek isteriz.
Suçlar/günahlar mahiyetleri itibariyle aynı ise de komşulara karşı işlenen
leri, fertler arası güveni ve toplum düzenini daha şiddetli bir şekilde sarsaca
ğından, suçların/günahların en büyüğünü teşkil ederler.
Bakınız bu gerçeği peygamberimiz nasıl açıklıyor:
“(Çok iyi biliniz ki,) kişinin komşusunun (veya ortağının) evinden bir şey
2 RamûzulEhâdîs, 1/63 (İza bölümü).
3 MişkâtülMesâbih, Hadis No: 4992.
4 Kurtubî, cüz 5, sh. 185.
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çalması, onun için on evden çalmasından çok daha büyük günahtır.) Kişinin
komşusunun (veya ortağının) hanımı ile zina etmesi de onun için on kadınla
zina etmesinden daha büyük bir günahtır. (Daha büyük bir azâb sebebidir.)5
Üzülerek itiraf etmeliyiz ki, İslâm’ın ahlâk ve fazilet değerlerinden gere
ğince nasibini alamayan bizler gibi zayıf mü’minler arasında komşuluk görev
leri giderek kudsiyyetini ve ihtişamını kaybetmektedir.
Ne acıdır ki mektep, mesken, meslek, iş, ticaret ve memuriyet komşuluğu
yerini alâkasızlığa, çekemezliğe yıkıcı rekabetlere ve düşmanlığa bırakmaktadır.
Öz ifadeyle ahlâkî çöküntümüzü komşuluk ilişkilerimizdeki yıkımda gör
mek mümkündür.
Mü’minler!
Peygamberimiz: “Allah katında dostların en hayırlısı dostuna karşı en ha
yırlı olanıdır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise, komşusuna karşı en
hayırlı olanıdır.”6 buyurur.
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Komşularımızı sevelim. Onlar tarafından sevilmeye çalışalım. Komşuları
mız dünya ve âhiret hayatımızın mutluluğuna sebep olacak kıymetli insanlardır.
Onları üzmekten, onlara zarar vermekten kaçınalım. Zira Peygamberimiz,
“Ahiret Günü’nde (birbirleriyle davalaşacak) hasımların ilk ikisinin komşular
olacağını” duyurur.7
Cebrail’in, Peygamberimize, peygamberlerimizin de inananlara ısrarla tav
siye buyurduğu komşuluk görevlerini biz de birbirimize öğütleyelim. Son sözü
Peygamberimize bırakalım:
“Komşusu kötülüklerinden emin olmayan kişi (cezasını çekmeden) Cen
net’e giremez.”8
“Allah’ı ve Peygamber’ini sevmek (veya Allah ve Peygamberi tarafından
sevilmek) isteyen kişi konuştuğu zaman dosdoğru konuşsun. Kendisine (sır,
vazife veya bunun gibi bir) emanet bırakıldığı zaman emaneti korusun/sahibi
ne versin. Bir de çevresindeki komşuları, dostları ve arkadaşlarına (gücü nis
petinde) ikramda bulunsun.”9
5
6
7
8
9

İbnü Kesir, Furkan, 68, (3/326). Hadis özetlenmiştir.
SünenütTirmizî, Hadis No: 1945.
MişkâtülMesâbih, Hadis No: 5000.
Tac, 5/15.
M. Mesâbih, Hn. 4990.

İnsanlar Eşittir, Yücelik ise Allah’a Saygıdadır

İslâm Dini’nin ana kaynağı olan Kur’ânı Kerîm’in Hucurât sûresinin 13.
âyetinde Rabbimiz şöyle buyurur:
“Ey insanlar! Doğrusu, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirlerinizle
tanışasınız (toplum hayatı yaşayasınız) diye sizleri milletlere ve soylara böldük. Allah katında en değerli olanınız, hiç şüphesiz O’nun yasaklarından en çok kaçınanınız, emirlerine de en çok yapışanınızdır.”1
Bu Kur’ânî bildiriden açıkça anlaşılacağı üzere bütün insanlar birbirleriy
le eşittirler.
 Beyazlar, beyaz oldukları için siyahlara,
 Zenginler, zengin oldukları için fakirlere,
 Yöneticiler, yönetici olduktan için yönetilenlere,
 İşverenler, işyeri sahibi oldukları için işçilere,
 Müdürler üst oldukları için memurlara asla üstün tutulamazlar.
Üstün tabaka, asil zümre ve imtiyazlı sınıf yoktur. Bütün insanlar hürdür
ve insanlık onurunda eşittir. Üstünlük ancak Allah’ın Kur’ân’la koyduğu ku
rallara uyuşla gerçekleşir.
Özetlersek: ancak, imanlılar inançsızlara, adaletliler zalimlere, faydalılar
zararlılara, ilmini toplum yararına kullananlar kötülüğe alet edenlere, istikrar
ve huzur için çalışanlar bozgunculara, samimi ibadetliler de ibâdetsizlere kar
şı üstünlük sağlar ve şeref kazanabilirler.
Her kim üstünlüğü/yüceliği Allah’ın yasaları ve uygulamasında aramaz,
1 Hucurât, 13.
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yalnızca soyunu, kariyerini, mevkiini, zenginliğini, siyasî gücü ve güzelliğini
ölçü kabul ederek kendisini üstün, çevresini aşağı görürse o insan, İslâm na
zarında değersiz ve de şerli bir tiptir.
Şanlı Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyururlar:
“(İman ve fazilet caddesinde) her kimi ameli geri bırakırsa, soyu onu ileri
götüremez.”2 Peygamberimiz bu hadisi ile mücerret soyluluğun üstünlük ve
silesi olamayacağını açıklamıştır.
Yüce Peygamberimiz; “İlimden dilediğinizi öğreniniz. Allah’a yemin ede
rim ki bilginizle amel etmedikçe, bilgi çoğaltmakla mükâfatlandırılmazsınız”3
buyurarak da amelsiz ilmin yüceliği olmadığını beyan etmiştir.
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Sevgili Peygamberimiz; “(Değer ölçüsü bilerek) kendilerini altınlara, gü
müşlere (menkul ve gayrı menkullere, güzel görünümlü) iç ve dış giysilere
kaptıranlar helake yüz tutmuştur...”4 buyurmakla, putlaştırılmış zenginliğin
şerefin değil, zilletin sebebi olduğunu ifade etmiştir. Hizmet ve adalet anlayı
şıyla değerlendirilmeyen mevkilerin yüceliğin çıkışları olmayıp, aşağılığın dü
şüşleri olduğuna da şöylece dikkatimizi çekmiştir:
“Müslümanların yönetimini üstlenip de onlara hizmet için gereğince ça
lışmayan ve onlara karşı (samimi ve) Hakka yöneltici olmayan hiç bir yöneti
ci onlarla beraber Cennet’e giremez.”5
Peygamberimiz, “Allah sizin vücutlarınıza/dış görünümlerinize bakmaz.
O, ancak kalplerinize bakar” buyurmakla da dış değil iç güzelliğinin üstünlük
ölçüsü olduğunu ifade buyurmuştur.
İnsanlar arasında sınıf farkları doğuran, sevgiyi öldüren, hasedi dirilten ve
toplum düzenini bozan benlik davası ve üstünlük iddiasından vazgeçmedik
çe İslâmî çizgide erdemli bir hayat yaşanamaz. Zira kâfirliğin kaynağı benlik
duygusu, zulmün menbaı büyüklük davası, riya, kibir, istismar ve ihtiras gibi
bütün kötü sıfatların menşei de üstünlük iddiasıdır.
a) İnsanlık tarihinin en büyük mana ve madde inkılabcısı olan Peygambe
rimize ve daha önceki peygamberlere karşı çıkanlar çoğunlukla asalet davası

2
3
4
5

Sünenü’tTirmizî, Hn. 2946.
ElCamiüsSağîr, 1/131.
R. Salihin B. FazlizZühd... Hn. 12.
a.g.e. B. Vulatil Umuri BirRifkı... Hn. 2.

güdenler, maddî güçleri ile mağrur olanlar, insanları siyasi ve ekonomik çıkar
ları doğrultusunda ve arzularına göre yönetmek isteyenler olmuştur.
Kâfirler, Peygamberlerin vahiy alan üstün kişiliklerine inanmayı ve on
ların hayat önderliğini kabul etmeyi onurlarına yediremedikleri, aşağı tabaka
olarak vasıflandırdıkları insanlarla aynı haklara sahip, hiçbir üstünlüğü olma
yan insanlar olarak yaşamayı zillet gördükleri için inanmamışlardır.
b) Benlik davası ve üstünlük iddiası her devirde zulmün de ana kaynağını
teşkil etmiştir. İncelendiğinde anlaşılacağı üzere zalimler kendilerini güçlü gö
ren kuvvetli görülmek isteyen, büyüklük histerisine tutulmuş aşağılık insan
lar arasından çıkmıştır.
Bu bedbahtlığa düşmememiz için Rabbimiz bizleri Kur’ânı Kerîm’in Lok
man sûresinin 18. âyetiyle şöylece uyarmaktadır:
“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Toplum içinde böbürlenerek yürüme.
Allah kendini beğenip övünen hiç bir kişiyi sevmez.”6
c) Kişisel çıkarları toplumsal faydaların üzerine çıkaran, sömürüye yönel
ten, sevgi yerine nefreti, yardımlaşma yerine hasedi kökleştiren de aynı nefsi
putlaştırma davalarıdır.
Muhterem Mü’minler!
İslâmî iman ve hayat çizgisinde yaşayamayan Cemiyetimiz, “kendini be
ğenme” hastalığına tutulmuş fertlerden oluştuğu için manen hastacadır.
Bu sebeple zenginimizfakirimize, bilginimizcahilimize, âmirimizmemu
rumuza, güzelimizçirkin görülenimize, işverenimizişçimize ve hatta şeyhimiz
müridimize sözle değilse de fiilen üstünlük iddiasındadır.
Bu nedenle egemen zümre muhitleri ile büyük kitle semtleri birbirinden
ayrılmakta, tüketim yönünden büyük farklar oluşmakta, hakları ve özgürlük
lerini savunamaz rûhen köleleştirilmiş insanlarımız da giderek artmaktadır.
Konumuzu Salat ve Selam üzerine olsun Peygamberimiz Hz. Muham
med’in sunacağımız hadisleriyle özetleyebiliriz:
“Mü’minler kardeştirler. Birinin diğerine, Allah’a itaat/saygı ölçüsünden başka
hiçbir üstünlüğü yoktur.”7

6 a.g.e. B. Ihlas, Hn. 8.
7 1. Kesir, Hucûrat 13 (4/217)
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Allah katında küçülürken insanlar yanında büyür olmaktan kaçınalım.
Büyüklük davası güden zâlimlerden olmayalım.
Mütevazı olalım. Sahip olduğumuz bütün nimetleri Allah’ın bizlere kulluk
denemesi için verdiğini bilelim. O’na hamd ve ibâdet edelim. İnsanlara sevgi,
saygı, adalet ve ikram kanatlarımızı gerelim.
Hutbemizi bir hadisle bitiriyorum.
Yüce Peygamber(imiz sahabîlerine) buyururlar:
 Size Cennete gireceklerden bir bölümünü bildireyim mi? (Benlik davası
ve üstünlük iddiasından uzak, sevilen ve kaynaşılan) her önemsenmez alçak
gönüllü mü’min Cennetliktir. Bu vasıftaki mümin kul Allah’a duâ etse katın
daki değerinden ötürü şüphesiz Allah onun duasını kabul eder.
 Size Cehenneme gireceklerden bazılarını tanıtayım mı? Her azgın mizaç
lı, hayrı engelleyici ve kibirli kişi Cehennemliktir.”8
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8 S. İ. Mace, Hn. 4116,Et Tac 5/31.

İslâmî Şahsiyetimizi Korumak Vazifemizdir

Hayat Düsturlarını Allah’ın ve Peygamberi Hz. Muhammed’in koyduğu
İslâm Dini bütün insanlığa şu hakikati ilân etmiştir:
“... İzzet (hakimiyet, yücelik, üstünlük) Allah’ın, Peygamberinin ve müminlerindir. Fakat kalplerine iman akmamış kimseler (bu açık gerçeği) bilmezler.”1
Hakimiyet Allah’ındır; O’nun emirleri ve yasaklarınındır.
Yücelik, Allah’ın seçip Peygamberlikle görevlendirdiği Hz. Muhammed’in
ve O’nun cihanı kuşatıcı önderliğinindir.
Üstünlük, Allah’a ve Peygamberine inanan ve itaat eden gerçek mü’minle
rindir.
Mü’minler imanlarını korudukları, İlâhi emir ve yasaklara itaat ettikleri,
helâller ve haramlar çizgisinde yaşadıkları sürece en üstündürler,
İslâm Dini, Kur’ân diliyle gerçek mü’minlerin en üstün olduklarını bildi
rirken bu üstünlüğün imandan ve amelden kaynaklandığını da açıklamaktadır.
Âli İmran sûresi âyet: 139.
“(İslâmî iman ve hayattan uzak kişilerin geçici üstünlüklerine bakıp da)
gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız en üstün sizsiniz.”
Hucurat sûresi âyet: 13
“... En üstününüz Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarına en çok
bağlananızdır...”
İslâm Dini’ne imanla ve hayatla oluşan İslâmî şahsiyeti korumak ve güç
lendirmek görevimizdir.
1 Münafikûn, 8.
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Bu görevimizi yapabilmenin iki ana yolu vardır.
a) Birincisi İslâmî şahsiyeti oluşturan imanı korumak, güçlendiren İlâhî
emir ve yasakları tatbik etmektir.
İslâmî imanı zaafa uğratacak bütün inançlar, fikirler ve değer yargıları İs
lâmî şahsiyeti eritir.
İlâhî emir ve yasaklara uymamak da İslâmî şahsiyeti belirsizleştirir.
Bu sebepledir ki İslâm’ın sunduğu doğrularla çatışan ilkeleri kabul eden,
İslâm’la çelişen düzenleri meşru gören kişide İslâm şahsiyeti bulunamaz.
Örneğin inançlarında şüpheye düşen, namaz kılmayan, zekât vermeyen,
içki içen, kumar oynayan, zina yapan, faize dalan, eşlerini ve çocuklarını İs
lâm’a yönlendirmeyen kişide de İslâmî şahsiyet görülemez.
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b) İslâmî şahsiyeti koruma ve güçlendirmenin ikinci ana yolu ise ona
açıktan inanmayan kâfirleri, yürekten inanmayan münafıkları ve Müslüman
görünümlü ahlâksızları aşağılık bilmektir. Onlardan korkmamaktır. Çıkarları
mız için onları yüceltmemektir.
Aziz Mü’minler!
aa) Müslüman onları kendi iç dünyasında aşağılık bilecektir.
İslâm Dini’ne inanmayan ve O’na bağlanmayan insanların siyasî konumu,
ilmî kariyeri, tarihî şahsiyeti ve maddî gücü ne olursa olsun onlar Mevlamız
katında aşağılıktır.
Münafikün sûresi âyet: 4:
“Onları gördüğünde kılık kıyafetleri hoşuna gider, konuşsalar sözlerini dinlersin. Fakat onlar (hayatlarını konumlandıramadıkları ve amaçlandıramadıkları için
) içi boş kütükler gibidir. Her çağrıyı aleyhlerinde sanırlar. Onlardan sakın. Onlar
(Allah’a ve O’ndan gelen değer yargılarına) düşmandırlar. Allah onların canını alsın. Nasıl da uzaklaşıyorlar.”
Allah’ın yarattığı fıtrat (yaratılış) düzeni bütünüyle değiştirilemeyeceğin
den en şerli tiplerde bile bulunması mümkün olan bazı müspet özelliklere sa
hip oldukları ve maddî bakımdan gelişmiş bulundukları için Allah’tan ve ebe
diyet özleminden uzak erdemsiz yaşantılarını göremeyip onlara sevgi besle
mek, hayranlık izhar etmek maddî ve manevî yönden desteklemek İslâmî şah
siyetle bağdaştırılamaz.

Rabbimiz bu hâli Kur’ân’da münafıklık olarak vasfediyor ve azabıyla şöy
lece tehdit ediyor:
“Ey Peygamber! Kalpleriyle inanmamış olanlara elem verici bir azabı haber
ver. Çünkü onlar mü’minleri bırakıp, kâfirleri temsil ve tasarruf yetkisi verilebilir yaran ediniyorlar. Onlar İzzeti (hakimiyeti, yüceliği, üstünlüğü) onların batıl inançları, otoriteleri ve yaşayış şekillerinde mi arıyorlar. Şüphesiz İzzet bütünüyle Allah’ındır.”2
Mü’minler!
bb) Değinildiği gibi İslâmî şahsiyeti korumanın ve güçlendirmenin ikin
ci ana yolu kâfirler, münafıklar ve Müslüman görünümlü ahlâksızlardan kork
mamaktır ve çıkarlarımız için onları övgüler yağdırmamaktır.
Eğer Müslümanlar onlardan korkarlar da haklarını aramaz, gerçekleri hay
kırmaz ve bir de menfaatler için onlara yüceltirlerse İslâmî şahsiyetlerini koru
yamazlar. Nitekim koruyamamışlardır.
Bunun içindir ki İslâm karşıtı yerel kâfirler ve münafıklar toplumumuzda
etkinlik kazanabilmektedirler.
Bunun içindir ki bencil siyasetçiler, sömürücü faizciler, vurguncu kara
borsacılar, rüşvetçi yöneticiler, maddeperest tüccar, çıkarcı bilginler, cinsellik
pazarlayan sanatkârlar, gerçekleri saptıran, dedikodu üreten medya mensup
ları toplumumuzda rağbet görebilmektedirler.
Halbuki Dinimiz, bu tip insanlara karşı İslâmî şahsiyetimizle ortaya çık
mamızı emretmektedir. Peygamberimiz (s.a.) şöyle buyururlar:
“Cihadın en faziletlisi zalim yöneticilere/yönetimlere karşı gerçekleri hay
kırmaktır.”
“(Ey İnananlar!) İnsanlardan korkmak, sizden birinizi şahit olduğu gerçe
ği söylemekten alıkoymasın. Zira gerçeği haykırmak ölümü yaklaştırmaz, rız
kı da uzaklaştırmaz.
“(Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarına inanmayan veya bu
ilâhî buyruklara göre yaşamayan) bir fasık kişi övüldüğü zaman Allah öfkelenir.
Bu yüzden Arş âlemi sallanır.”

2 Nisa, 138139.
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“İmanlı ve amelli de olsa bir zengine (zenginliği için) saygı gösteren kişinin
dillinin üçte ikisi gitmiş olur.”3
Mü’minler!
Peygamberimizin görevlendirici bu irşatları izinde İslâmî şahsiyet bay
rağını açamayanlar, korku hummasına tutulanlar çıkarları için dalkavuklu
ğu üstlenenler ruhlarını bizzat satmış kölelerdir. Cemiyetimiz esasen bu mâna
kölelerinden muzdariptir.
Şu gerçek iyice bilinmelidir ki Müslümanlar imansız ve ahlâksız kadrola
ra karşı ancak zarar verebilecekleri kesinlik kazandığı zaman geçici ve geçişti
rici bir sessizliğe bürünebilirler.
Verdiği bu ruhsatı Kur’ânı Kerimde Rabbimiz şöyle açıklar:
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“Mü’minler, (kendileri gibi) mümin olanları bırakıp da kâfirleri kendilerini
yönetir veliler edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile bağlarını koparır. Ancak
onlardan (gelebilecek kesin zararlar karşısında) korunmanız için onay verebilirsiniz. Allah sizi kendisinin emirlerine karşı gelmekten sakındırır. Çünkü dönüş
Allah’a olacaktır.”4
Mü’minler!
Hutbemizi hulâsa edersek deriz ki, İslâmî şahsiyetimizi korumak ve güç
lendirmek ana vazifemizdir.
Bu vazifemizi yapabildiğimiz sürece en üstün biziz.
Sözü Kur’ân’a bırakalım:
“Kitap ehli Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve putperest/materyalistlerden Kâfir olanlar (yok mu?) Onlar cehennemdedir ve orada kalıcıdırlar. Onlar yaratılmışların en şerlileridir.
İman edip de (İslâmî emir ve yasaklar doğrultusunda) iyi işler yapanlara
gelince… onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. Onların Rableri katındaki mükâfatı, altından ırmaklar akan Cennetlerdir. Orada ebedî olarak kalıcıdırlar. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Rablerinden razı olmuşlardır. İşte bu (yücelik ve
mükâfat İslâmî şahsiyetlerini koruyarak ) Rablerinden korkanlara verilecektir.”5

3 Sırasıyla bak: KeşfülHafa, Hn. 457; İ. Kesir, Maide, 54 (2/70); K. Hafa, Hn. 275, 3444.
4 Âli İmran, 28.
5 Beyyine, 68.

İslâm Bize Ne Kazandırdı?

Müslüman olarak yaşamak ve can vermek isteyen her fert, şu sualleri ken
di vicdanına tevcih etmek mecburiyetindedir:
 İslâm bana ne kazandırdı?
 Müslüman olmasaydım, kaybım ne olacaktı?
 Halen İslâm Dini’nin hayatımdaki müspet rolü nedir?
Evet, her Müslüman bu sualleri kendi vicdanına yöneltecek ve cevap al
maya çalışacaktır.
Ruhî buhranlarımız, iktisadî (ekonomik) bunalımlarımız, ahlâkî çöküntü
müz, ilmî ve teknik alandaki geriliğimiz bu türlü tefekkürü gerekli kılmaktadır.
Bu noktadan hareket etmedikçe ne ferdî durumumuzu teşhis ve tedavi,
ne de içtimaî (sosyal) durumumuzu tespit ve tanzim edebiliriz.
Evet... İslâm bize ne kazandırmıştır?
Gerçekten İslâm, kişisel ve toplumsal hayatımızı kuşatan inanç ve yaşam
kurallarıyla bizlere, ruhî hayatımızı tatmin, maddî hayatımızı tanzim edecek
mükemmel bir nizam sunmuştur.
Biz bu nizama inanmakla Hak’la mümtaz bir sınıfın bahtiyarları olmak
konumundayız. Çeşitli batıl sistemlerin bağlıları, materyalistler, Hıristiyanlar,
Mûsevîler, dünyâ ile âhireti birleştiren, insanı maddî ve manevî yapısıyla de
ğerlendiren, fert, aile ve toplum münâsebetlerini gerçekçi biçimde düzenle
yen, doğal çevremizi hizmetimize sunulmuş Allah’ı anan varlıklar olarak bize
tanıtan hülâsa insanlık hayâtını inançtan ahlâka, ekonomiden siyasete her yö
nüyle kuşatan böyle bir nizâmın imanlıları olmak nimetinden yoksundur.
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Gerçek bu olmasına rağmen “İslâm bize ne kazandırmıştır?” suâline ne
den müspet bir cevap verebilecek durumda değiliz?
Yürekten ve de açık bir dille ifade ve itiraf etmeliyiz ki; bizler, imanımızı
ruhlarımıza sindirememişiz, hayatımızı inandığımız ilâhî düzene göre tanzim
edememişiz. Öz deyimle niçin ve neden inandığımızın şuurundan yoksunlu
ğumuzun tabîi neticesi olarak ameli hayatta İslâmlaşamamışız.
Aziz Mü’minler!
 Kayıtsız şartsız mutlak hâkimiyetin Allah’ta olduğunu ve hayatın O’nun
emirlerine göre yaşanması gerektiğini sürekli bir şekilde talim etmesi için farz
kılındığı şuurundan gafletle kılınan namazlar,
 Sosyal adaleti iman ve ibâdet görevi haline getiren önemi bilinmeden ve
vicdanî hazzı duyulmadan gelenek çizgisinde verilen zekâtlar,
 Kişisel, sosyal ve evrensel hedefleri kavranmadan tutulan oruçlar ve ya
pılan haclar…
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Bütün bunlar bir tarafa, cemiyetimizde, İslâm, kabul ettiğimiz toplum dü
zenimiz tarafından dirilerin hayat dini olmaktan çıkarılmış, ölülerin merasim
dini haline getirilmiştir.
Neticede, bizler, kafamıza göre inanmışız, İslâm’a göre mü’min olmamı
şız ki İslâm bizi yar ve ağyarın kabul ve tasdik edebileceği ölçüde yüceliğe er
dirmiş olsun.
Buyurunuz, Hucurât sûresinin 15. âyetinde sunulan gerçek mü’minlerin
portresini beraberce izleyelim. Rabbimiz şöyle buyuruyor:
“Gerçek mü’minler ancak Allah’a ve O’nun Peygamberine inanırlar. Sonra da
(inançları doğrultusunda yaşamaları gerektiğini kabulde) şüpheye düşmezler.
Bu yolda mallarıyla ve canlarıyla cihâd ederler. İşte yaşayışlarıyla imanlarını doğrulayan gerçek mü’minler onlardır.”
Muhterem Mü’minler!
Anlamını sunduğumuz âyeti kerîmede çizilen mü’min portresini izler
ken, aşağıda özetlediğimiz suallerin çizdiği doğrultuda düşünmeli, “İslâm bi
ze ne kazandırmıştır?” sorusuna, gerçeği yansıtacak bir cevap bulmaya çalış
malıyız.
 Bizler, imanımızın icâbı olarak hayatımızı rehberliğinde tanzim etmemiz
gereken Kur’ân ve Sünnet kaynaklarını tanımaya çalışıyor, yabancı ve istilâcı
batıl kültürlere karşı İslâm kültürü ile kendimizi güçlendirebiliyor muyuz?

 İslâm Dini’nin değişmez ve değiştirilemez nitelikteki emirleri ve yasak
larının yönetiminde manevî bir asker ruhuyla yaşayan disiplinli bir mânâ eri
olabiliyor muyuz?
 Allah’a ve âhiret Günü’ne olan imanımızla hayata olgun bir mü’min
mantığıyla bakabiliyor, ferdî, ailevî ve sosyal hayatımızı ibâdet aşkıyla yaşaya
biliyor muyuz?
 Bir gayri müslimden çok daha istikrarlı bir ahlâk ve fazilet adamı, şuur
lu, kararlı bir nizam insanı olabiliyor muyuz?
 Dînimiz, “İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır.” ölçü
sünü koyarak İslâmî değerimizi insana yönelik sosyal hizmetlerimizle irtibat
landırırken, dışımızdaki insanlardan daha atılımcı bir toplum insanı olabiliyor
muyuz?
 İnancımız bizi, ahlâkta, ilimde, fikirde, sanatta ve ticârette her geçen gün
gelişmek isteyen ilerici ve hamleci bir ruhun sahibi kılabiliyor mu? Aklını bi
raz olsun kullanabilen insanların bile şiddetle kaçınmaya çalıştıkları örneğin iç
ki, kumar ve zinadan, yalandan, sömürücü faizden ve haklara tecavüzden ima
nımızla korunabiliyor muyuz?
 İslâm Dini’nin imanlısı olarak, insanları iyiye, güzele ve doğruya davet
edebiliyor, kötülükler ve çirkinliklerden sakındırabiliyor muyuz? Bunun için
hayırlara çağıran sivil toplum örgütleri oluşturabiliyor muyuz?
 İslâm’a bağlılığımızla fabrikalarımıza ve işyerlerimize ayrıcalık kazandı
rabiliyor, inancımızı âdil ücret ödeyerek, sağlam ve güzel üretim yaparak gös
terebiliyor muyuz?
 Âmirmemur, idarecivatandaş, öğretmen öğrenci, evlâtebeveyn, üre
ticitüketici, işverenişçi, alıcısatıcı vs. olarak kendi nefsimiz için istediğimizi
diğer mü’min kardeşlerimiz için de isteyebiliyor muyuz?
Yukarıda müşahhas(somut) örnekler halinde ancak bir kısmını sunabildi
ğimiz ve her biri bir Kur’ân ve Sünnet kuralı icabı yapılması gereken vazifeleri
mizi yaparak veya yapmaya çalışarak inandığımız İslâm düzenini aile yuvasın
da, büroda, fabrikada, mektepte, kışlada ve her yerde yaşayabiliyor muyuz?
Bütün bu suallere olumlu bir cevap verebiliyorsak, gerçek mü’miniz. Ha
kikî mü’min olduğumuz sürece de İslâm Dini’nin bize kazandırdığı maddî ve
manevi değerlerin hazzı ve mutluluğu içerisinde kazançlıyız.
Eğer müspet (olumlu) bir cevap veremiyorsak, İslâm Dini’ni bu ilâhî dü

375

zenin istediği şekilde yaşayan bir mü’min değiliz ki İslâm, ruh dünyamızı ay
dınlatsın, ahlâk ve fazilet değerleriyle donatsın ve bizi manâ doruğumuza kai
de olabilecek güçlü eserlerin mucidi ve sahibi kılabilsin.
Aziz Mü’minler?
Katiyetle bilmeliyiz ki, bizi haklar ve hürriyetlere saygıda, ahlâkta, ilim
de, teknikte, sanatta, ticarette geliştiremeyen Müslümanlığımız, dünyamız gi
bi âhiretimizi de mutlu edemeyecektir.
Peygamberimiz ne güzel buyurmuşlardır:
“İman; arzularla ve dışa dönük süslenmelerle gerçekleşmez. O, kalpte kökleşmesiyle, yaşayışın da onu doğrulamasıyla vücut bulur.”1
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Evet, olgun ve mesut bir Müslüman olarak yaşamak, Cennet’e hak ka
zanmış, mü’min olarak can vermek isteyen her fert, her zaman, her yerde ve
her vesîle ile “İslâm bana ne kazandırmıştır?” sualini vicdanına yöneltecektir.
Olumlu bir cevap alabilmek için de İslâmî görevlerini yapmada tam bir aşk,
azim ve sabırla çırpınacaktır.
İmanımızı inkılâba dönüştürmedikçe, hak, hayır, tekâmül ve mutluluk
çığırı açılmayacaktır.
Sözü Kur’ân’a bırakıyorum:
“İman edip de (Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve yasakları doğrultu
sunda) güzel ameller yapanlar (yok mu?) Ne mutlu onlara. Nihayet dönülüp gidilecek güzellikler yurdu Cennetler de onlarındır.”2

1 C. Sağîr (leyse...), 2/134.
2 Ra’d sûresi, âyet, 29.

Ne Zaman Gerçek Müslüman Olacağız?

İnsan ömrü sınırlıdır. Her an da sona erebilir. Bu sebeple akıllı insan ya
pabileceğini yapar, ertelemez. Hele hele Allah’ın huzurunda muhakeme olu
nacağına, günahlarından ötürü ceza göreceğine, ibâdetleri, hayırları ve top
luma yönelik hizmetleri ile mükafat alacağına inanan mü’min, yapacağım
edeceğim diyerek hiç mi hiç ertelemez. Çünkü o, ertelemek bir tarafa sonraya
bırakılması tabîi olabilecekleri de anında yapması gereken insandır.
Düşünülen, beklenen gelecek gelmeyebilir. Gelse de engelleri getirebilir.
Bizlere bu gerçeği düşündürtücü, tam bir inanç ve aşkla da hayırlara yöneltici
bir hadislerinde Yüce Peygamberimiz şöyle buyurur:
“İyi işler yapmakta acele ediniz. Siz, gelecekten hayırlar yapmanızı engel
leyecek şu yedi şeyden başka ne bekliyorsunuz:
Unutturacak fakirlikten,
Azdıracak zenginlikten,
(Akli ve bedeni dengeyi) bozacak hastalıktan,
Saçma sapan söyletecek ihtiyarlıktan,
Ansızın gelecek ölümden,
Gelmesi beklenen şer(lerin en büyüğü) olan Deccal’den,
Yahut belâsı daha büyük ve daha acı olan Kıyamet’ten daha başka bir şey
mi bekliyorsunuz?”1
Mü’minler!
Maddî ve manevî hayatında tekâmül edebilecek ve Cennetlere girebilecek
mü’minler hayata iman mantığıyla bakarak yaşadığı ânın ömrün değerlendi
1 Sünenü Tirmizî, Hadis No: 2307.
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rilebilecek en kıymetli ve en son demi olduğuna inananlardır. İnandıkları için
de İslâm Dini’nin, ortak aklın ve bilimsel verilerin gerektirdiği güzel amelle
ri yapmak için aşkla çırpınabilenler, süratle yapılması gerekenleri yapacağım/
edeceğim diyerek yarınlara bırakmayanlardır.
Yaşadıkları ânı değerlendiremeyenler, yarınları bitmeyecek bir hazine gi
bi görenler, şüphesiz kendilerini giderilemeyecek tehlikelerin azâb cenderesi
ne sokmaktadırlar.
Bunun içindir ki, Rabbimiz bizleri şöyle uyarmaktadır:
“Ey iman edenler! Allah’ın emirlerine ve yasaklarına aykırılıktan korunun. Her
bir kişi Ahireti için ne yaptığına baksın. Aman aykırılıktan korunun. Hiç şüphesiz
Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”2
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Ömür takviminin son yaprağı her an düşebileceğine göre, gerçekten ina
nanlar, büyük bir ciddiyetle İslâm Şerîati’nin mukaddes emirlerine bağlan
mak, yarınlardan önce bugünlerini ön plâna almak ve kıymetlendirmek duru
mundadırlar.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Bütün işlerde aceleden korunmak hayırlıdır. Ancak Âhiret Hayatı’na yatırım
olacak işlerde acele etmek (daha) hayırlıdır. Aman hayırlar için acele ediniz.”3
Mü’minler!
“Bugünler de dünler için birer yarınlardı. Bugün ne yaptım ki yarın ne ya
pacağım”, düşüncesi mü’minlerin bütün varlığını her an kuşatmalı ve bu te
fekkür, aşağıdaki sualleri vicdanlara yöneltmelidir.
 Hakikî bir mü’min gibi, dinimi, aslî çehresi ve gerçek güzelliği içerisin
de ne zaman tanıyacağım?
 Rahîm ve Rahman olan Rabbimin huzuruna günde beş defa yürekten
gelen bir sevgi ile ne zaman çıkacağım?
 Muhtaç olduğum aşkı, irfanı ve ihlâsı sağlamak için boş vakitlerimi ve
gecelerimi, ilim, tefekkür ve ibâdetle ne zaman değerlendireceğim?
 İslâm ahlâkı ile ne zaman gerektiği gibi ahlâklanacak, ne zaman sevilen
ve sayılan bir fazilet adamı olacağım?

2 Haşr, 18.
3 KeşfülHafâ, Hadis No: 943’ün notu.

 İçki, kumar, zina, riya, yalan, sömürü, ve haklara tecavüz gibi dinin, ol
gun aklın ve ilmin yasakladığı işleri ne zaman bırakacağım?
 Nafakamı katıksız ve şüphesiz helâlden kazanmak için ne zaman has
sasiyet (duyarlılık) göstereceğim?
 İhtiraslarımın ve ferdî menfaatlerimin karanlığından sıyrılarak İslâm
Dini’nin aydınlığında ne zaman ülkemin ve yurdumun insanlarının haline ve
geleceğine bakacağım.
 İnandığım ve özlemini çektiğim ahlâk, eğitim, iktisad ve cemiyet dü
zeninin gerçekleşmesi için bana düşen vazifelere ne zaman sarılacak, imkân
larımı ne zaman seferber edeceğim?
 Bir mü’min âmir ve işveren gibi, ne zaman adalet gösterecek, ikramcı
olacağım?
 Bir mü’min bilgin ve sanatkâr gibi, ne zaman üstün eserlere ve estetik
değerlere sahib olacağım?
 Konferanslarımı, vaaz ve hutbelerimi en iyi şekilde ne zaman hazır
layacağım?
Evet, ne zaman?
Mü’minler olarak (ne zaman) sorusuna, büyük bir aşk ve heyecanla (şim
di, bu andan itibaren) cevabını veremiyor, süratle iş ve harekete yönelemiyor,
gelecek günlerle kendimizi teselli etmeye çalışıyorsak, iyice bilmeliyiz ki hüs
randayız/kayıptayız. Yarınlar aydınlık olmayacak, daha da kararabilecektir.
Bugün yapılması gerekenleri yarınlara bırakmak şöyle dursun, yarınlara
bırakılabilecek olanları günümüzde yapmak arzusunu fiilen yaşamadıkça, bu
günümüzü dünümüze nazaran daha ileri bir tekâmülle kapayamayacağımız
dan ötürü de hüsranda olacağız.
Bakınız, Peygamberimiz bizleri nasıl irşad buyuruyorlar:
“İki günü müsavi geçen aldanmıştır. Bu günü dününden kötü geçen ki
şi lanete uğramıştır. Kârda olmayan kişi ziyandadır. Ziyanda olan kişi için ise
ölüm daha hayırlıdır. Cennet’i arzulayan hayırlara koşar, ateş azabından kor
kan şehvetleri terkeder. Ölümü gözeten kişiye dünya nimetleri önemsizleşir.
Dünyayı Âhiret gayesiyle yaşayan kişiye, de felâketler basitleşir.”4

4 KeşfülHafâ, Hadis No: 2406.
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Yarınları tükenmez bir hazine gibi kabul edip de, istikbale(geleceğe) şu
ursuz adımlarla yönelmek, akıllı ve inançlı insanların kârı değildir. Bu gerçeği
aziz Peygamberimiz şu sözleri ile ne güzel ifade buyurmuşlardır:
“Akıllı, nefsini dizginleyip itaat altına alan, ölümden sonrası için amel edendir. Câhil ise (Allah’a ve Peygamberine isyankâr) nefsinin arzularına tâbi olan,
(yapması gereken vazifelerini yarınlara erteleyerek) amelsiz ümitlerle Allah’a
bağlanandır.”5
Allah’ın takdiri ile fert ve cemiyet hayatında sebep netice kanunu câri
iken, bu değişmez gerçekten gafletin elem verici âkibetine uğramamaları için
Hz. Peygamberin mevcut imkânların süratle değerlendirilmesini öğütleyen şu
hadîsleri de inananlara ne büyük hakikat dersleri vermektedir!
“İhtiyarlığından evvel gençliğinin, hastalanmadan önce sıhhatinin, fakir
liğe düşmeden zenginliğinin, işlere boğulmadan boş zamanının, ölümün gel
meden de hayatının kıymetini bil.”6
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“Aman iyi ameller hususunda acele edin. (Yakın zamanda) karanlık geceler
gibi sapıklıklar (olacaktır. Bu sapıklıklar döneminde,) kişi basit bir dünya malı ve mevki için dini inançlarından taviz(ödün) verir. (Bunun için) de, sabah mümin
akşam kâfir, akşam mümin sabah kâfir olur çıkar.”7
Mü’minler!
Yaşadığımız İslâm dışı düzenlerin bâtıl inanç ve ideolojileri, kültürel ve si
yasal kurumları, baskıcı yasaları ve haramhelal ayırımı yapılmaksızın sürdü
rülen çılgınca yaşantıları, hadîste vukû bulacağı bildirilen karanlık sapıklıkla
rın ta kendileridir. Gerçeğin bu olduğu da düşünülürse, bir an önce İslâm’a
dönmenin, onun koyduğu ilahi kurallara göre yaşamanın, görevleştirdiği ha
yırlara ve güzelliklere yönelmenin gereği ve önemi anlaşılmış olur.
Mü’minler!
Elemler, azablar içerisinde faydasız nedametler duyacakların bahtsızlığı
na uğramamak için, Fâtır sûresinde canlandırılıp seslendirilen şu sahneyi te
fekkürle izleyelim:
“Cehennem azabı içinde feryad edecekler şöyle yakaracaklar:

5 EtTac, 5/212.
6 MişkâtülMesâbîh, Hadis No: 5174
7 Sünenü Tirmizî, Hadis No: 2196.

Ey Rabbimiz! Bizi tekrar dünya hayatına döndür de yapmakta olduklarımızdan başka, (rızana uygun hayırlı ameller yapalım. (Allah da onlara şöyle buyuracak:)
-Biz size tefekkür edebileceklerin düşünebilecekleri (ve yapılması gereken gü
zel amellerin yapılabileceği) kadar bir ömür vermedik mi? Hem size (bu geleceği bütün ayrıntıları ile anlatarak) uyaran Peygamber de geldi. Artık tadın azabı. İnkârları ve isyanlarıyla kendi kendilerine kıyanların hiç bir yardımcısı da
yoktur.”8
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8 Fatır, 37.

İbâdet İslâmî Emirlere ve Yasaklara Göre Yaşamaktır

İslâm Dini’nin özü Allah’a iman ve O’na ibâdet etmektir.
İbâdet yaratılış sebebimizdir. Yaradanımız bu gerçeği şöyle açıklar:
“Ben insanları ve cinleri ancak bana ibâdet etmeleri için yarattım.”1
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İbâdet; ölünceye kadar sürdürmemiz gereken ana vazifemizdir. Bizlere
ibâdet görevini yükleyen Rabbimiz şöyle buyurur:
“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibâdet et.”2
Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberler, ibâdetin ya
ratılış sebebimiz ve temel görevimiz olduğunu, bildirmek için gönderildiler.
Rabbimiz bu gerçeği de Nahl Sûresinin 36. âyetinde şöylece açıklamaktadır.
“Andolsun, ‘Allah’a ibâdet ediniz. Tağut’tan (şahıslara, ilkelere, putlara tap
mak) kaçınınız’ (diyerek tebliğde bulunmaları için) biz her millet için de bir peygamber gönderdik...”
İbâdet biricik görevimiz olduğu gibi dünya ve âhiret saadetimizin de ye
gane vesilesidir.
Saygıdeğer Mü’minler!
İslâm Dini’ndeki önemini açıklamaya çalıştığımız ibâdet nedir?
Allah’ın her bir emir ve yasağına itaat ibadettir. Kur’ânımızın açıklama
sına göre Peygamberi Muhammed’e itaat Allah’a itaat olduğu için Hz. Mu
hammed’in emirleri ve yasaklarına itaat de ibadettir.3
Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve yasakları insan hayatının bütününü
kuşattığı için de ibâdet; hayatı ilâhi ölçülere göre düzenleyerek yaşamaktır.
1 Zâriyat, 56.
2 Hicr, 90
3 Kurtubî, 1/225; Nisa, 80.

Konumuzu bazı örneklerle açıklayalım.
a) Namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek, doğru konuşmak, adalet
li olmak, sözleşmelerin gereğini yapmak, gerçek mü’minlerle dostluk kurmak
ve beraberlik oluşturmak, bütün mü’minlere merhamet kanatlarını germek
ibâdettir. Çünkü bunlar Allah’ın emirleridir.
Anababaya, akrabaya, komşulara ve arkadaşlara iyilik yapmak/saygılı
davranmak, etmek, Allah’ın bildirdiği oranlara göre mirası paylaşmak, İslâm’ı
yaşamak ye yaşatmak için başta kültür cihadı olmak üzere her nevi cihada yö
nelmek ibâdettir. Çünkü bütün bunlar Allah’ın emirleridir. Onun emirlerine
itaat ise ibâdettir.
b) İnsanları, ilkeleri, kurumları ve rejimleri Allah’a ortak koşmamak, içki,
kumar, zina, zulüm, kibir, faiz ve yalan gibi haramlardan sakınmak ibâdettir.
Çünkü bunları yasaklayan Allah’tır.
c) Cemaat namazlarına katılmak, toplumun yararlanacağı hizmetlere koş
mak, selâm veripalmak vermeyene vermek, gelmeyene gitmek, nefsimiz için
istediğimizi diğer insanlar için de istemek ve benzerleri ibâdettir. Çünkü bun
ları emreden/tavsiye eden Peygamberimizdir.
d) Mazeretsiz bekârlıktan, erkek olarak kadınlara, kadın olarak erkeklere
benzemekten sakınmak, ırkçılıktan karaborsacılıktan… ve sövmekten kaçın
mak birer ibâdettir. Çünkü bütün bunlar ve benzerlerini yasaklayan salât ve
selam üzerine olsun Sevgili Peygamberimizdir.
Onun emirleri ve yasaklarına uymak ise ibadettir.
Sunduğumuz örnek bilgilerden anlaşılacağı üzere ibâdet; Allah’ın ve Pey
gamberi Muhammed’in her bir emir ve yasağına uymaktır. Bazı mü’minlerin
eksik olarak kavradıkları gibi ibadet yalnızca namaz kılmak, oruç tutmak, zekât
vermek ve hacca gitmek değildir. Bu özel vazifeler ibâdetler içinde hususî bir
önem taşıyanlar ve yapılmaları kaçınılamaz olanlardır.
İslâm’da ibâdet açıklamaya çalıştığımız üzere bütün hayatı kuşatıcı oldu
ğundan peygamberimiz, ibâdet türlerinin çokluğunu ifade etmek için herke
sin anlayabileceği bir şekilde şöyle buyurmuşlardır:
tır.”4

“İbâdet yetmiş nevidir. En faziletli ibadet(lerden biri de) helâl nzık kazanmak-

4 K. Hafâ, Hn. 1699.
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İbâdetin anlamı ve şümûlü(kapsamı) bu olunca pek tabiîdir ki, mü’min;
namaz, oruç, zekât ve hacla Allah’a ibâdet ederken sosyal münasebetlerini ah
lâk ve adalet esaslarına göre kurmak ve sürdürmekle de Allah’a ibâdet edecek
tir. Bilgisi, sanatı ve memuriyeti ile topluma yararlı olmakla da Allah’a ibâdet
edecektir.
Mü’min, faizsiz, rüşvetsiz, yalansız kazanarak, fert ve cemiyet haklarına
saygı duyarak, sömürüye karşı çıkarak, sosyal adaleti savunarak ve ezilenlerin
safına katılarak da Allah’a ibâdet edecektir. Keza, içki, kumar, zina ve israftan
kaçınarak da Allah’a ibâdet edecektir.
Mü’min İslâm Dini’nin ve ona bağlı gerçek mü’minlerin, toplumun kültü
rel, siyasi ve ekonomik hayatında giderek daha büyük etkinlik kazanabilmesi
için uğraşı vermekle de Allah’a ibâdet edecektir.
Hulâsa mü’min, her zaman ve her yerde, her iş ve her sözle Allah’a ibâdet
edecek, ibâdetini de Allah’a O’nu görüyormuş gibi yapacaktır.
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Evet, mü’min Allah’a, O’nu görüyormuş gibi ibâdet edecektir...
Şanlı Peygamberimiz bu gerekliliği açıklamak için şöyle buyururlar:
“Allah, bütün sözlerin, davranışların ve işlerin “Kendisini görür gibi ibâdet etmek olan” ihsan ölçüsüne göre yapılmasını farz kılmıştır...”
“(O halde Allah’a O’nu görür gibi ibâdet ediniz.) Siz onu görmüyorsanız da
O, sizi görüyor...”5
Salât ve Selam üzerine olsun Peygamberimiz sunduğumuz hadisleriy
le bütün hayatımızın ibâdet, ibâdetimizin de Allah’ı görüyormuş gibi olması
gerektiğini bildirmişlerdir. Peygamberimiz bu bilgi ve bilincin imanın kemal
noktası olduğunu da şöylece açıklamıştır:
“İmanın en üstün (derecesi) bulunduğun her yerde, Allah’ın seninle beraber olduğunu bilmendir.”6
Muhterem Mü’minler!
Ahlâkla hukukun, fertle cemiyetin, adaletle merhametin, harple sulhun,
öz ifadeyle dünya ile Âhiret’in bölünmez bir bütün olduğu İslâm’da, her işi
ibâdet, her ibâdeti mutluluk haline getiren, Allah’a, O’nu görür gibi ibâdet et
me duygusudur. Şüphesiz biz O’nu görmüyor isek de O, bizi görüyor.
5 R. Salihin, B. Hilmi... Hn. 9; İ. Mace, Hn. 63.
6 C. Sağır, 1/49.

Müslümanlar, ibâdeti açıklamaya çalıştığımız gibi İslâm’daki gerçek anla
mıyla kavramazlar, ibâdeti sayılı birkaç emirde görür, böylece ferdî ve ictimaî
hayatın küçük bir bölümünde Allah’a yönelir, diğer bölümlerinde bâtıl ilkele
re ve hayat şekillerine tâbi olurlarsa, apaçık hüsranda uğrayan bedbahtlardan
olurlar. Zira, mü’minler dinin bir ucundan yani, hayatın belirli merhalelerin
de, muayyen işlerle değil; bütün ömür günlerinde, tüm söz, iş ve davranışla
rıyla Allah’a ibâdet edeceklerdir.
İbâdeti, bilmemiz gereken şekliyle öğrenip yapamadığımız için itiraf ede
lim ki, Allah’a ibadet yollarının toplumu iyiye güzele ve doğruya götürücü mü
himce bir kısmının işlemez hale getirildiği bir cemiyetin insanlarıyız.
Dünya hayatımızı mutsuzlaştıran bu olumsuz gelişmeler karşısında ger
çek anlamda ibâdetli kullar olmaya mecburuz. Hayatımızı Kur’ân yasalarına
ve Sünnet buyruklarına göre tanzim ederek büroda, fabrikada, mektepte, ca
mide, evde... hulâsa her zaman ve her yerde Allah’a O’nu görür gibi ibâdete
yönelmeli ve yaşayışımızla özlemini çektiğimiz gerçek İslâm insanının örne
ğini vermeliyiz.
Vermeliyiz, çünkü dünya hayatları mutlu, ahiret hayatları mesud olacak
kullar hayatlarını ibâdete adayan kullardır.
Rabbimden, cümlemizi bu bahtiyar insanlardan kılmasını diliyor, sözü
Kur’â bırakıyorum:
“Şöyle de: Benim namazım da (diğer) ibâdetlerim de, hayatım da, ölümüm de
hiç bir ortağı olmayan Alemlerin Rabbi Allah’ındır. Ben (varlığımı Allah’a yönelt
mekle) emrolundum.
Yine şöyle De! Allah her şeyin Rabbi iken, ben Allah’tan başka bir Rab mi arayacağım?
Herkesin kazanacağı yalnızca kendisinindir. Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç
bir nefis, diğerinin (günah) yükünü taşımaz. Nihayet dönüşünüz ancak Rabbinizedir.
O, size ayrılığa düştüğünüz gerçeği haber verecektir. Sizi yer yüzünün halîfeleri
kılan ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize derece derece üstün kılan da O’dur.
Gerçekten Rabbin cezası pek seri olandır ve şüphesiz O, hakkıyla bağışlayan,
gereğince merhamet edendir.”7

7 Enam, 162165.
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Vazifelerimiz

İslâm Dini, ona inanan mü’minlerin hayat programıdır.
Mü’minlerin tam bir iman ve aşkla hayatlarına tatbik etmekle görevli ol
dukları bu yüce programda belirlenen vazifelerimizi ana hatlarıyla açıklamaya
çalışacağız.
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* Rabbimizin yasalarını ihtiva eden Kur’ân’ı hayat nizamı, Yüce Peygam
berimiz Hz. Muhammed’i (s.a.) hayat önderi edineceğiz.
* Kafamızı ve kalbimizi İslâm Dininin Hayat Düstûrları ile çatışan inançlara,
ideolojilere, örflere, geleneklere ve tüm toplum kurumları ve düzen anlayışları
na kapatacağız.
* Dinimizin ilk emri “oku” olduğu için yediden yetmişe kadar vahiy, in
san, doğa, tarihi eser, ilmî ve teknolojik kitap ve benzeri okunabilecek her şeyi
Allah’ın adıyla okumaya çalışarak ilmimizi/irfanımızı artıracağız..
Ferdî ve içtimaî hayatımızı, geleceğe ait projelerimizi Kur’ân’la ve Pey
gamberimizin buyruklarıyla tanzim edeceğiz. Bunun için de Kur’ânı Kerim
mealleri ve tefsirlerinden, Peygamberimizin hayatı ve hadislerini konu alan
ilmî eserlerden muntazaman dersler takip edeceğiz. Ayrıca, cemiyetimize da
ha ciddî ve yararlı hizmetlerde bulunabilmek için de ihtisasımız alanına giren
ilmî eserleri gücümüz ölçüsünde takib ve tetkik etmeye çalışacağız.
* Namazlarımızı muntazaman ve şartlarına uyarak kılacağız. Bu kudsî
görev, dinimizin özüdür. Mü’min namazla kalbini Allah’a bağlayacak, İslâm’ı
yaşamak aşkını namazlarından alacaktır.
Meşru bir mazeret olmadıkça, namazlarımızı mutlaka cemâatle kılacağız.
Cemaat şuurunu alevlendireceğiz. Zenginfakir, öğretmenöğrenci, işveren
işçi, hulâsa bütün mü’minler cemâat namazına katılacak, böylece camilerimizi

birer birleşme, tanışma ve yardımlaşma ocağı haline getireceğiz. Buluşma yer
lerimiz camiler olacaktır.
* İslâm Dini’ni bilen ve onu hayatına tatbik eden din bilginlerimizle ve fa
ziletli münevverlerimizle (aydınlarımızla) çevremizi genişletecek, sanat, ticaret
ve arkadaşlık ilişkilerimizi olgun mü’minlerle kurmaya çalışacağız.
* Toplum menfaatlerini, ferdî çıkarlarımıza tercih edecek, çevresine yarar
lı, seven ve sevilen bir cemiyet insanı olmaya çalışacağız. Sanat, memuriyet ve
ticaret hayatımız, imanımızı ve ideaelimizi yansıtacak ölçüde üstünlük arzede
cek, bütün sözlerimiz, işlerimiz ve davranışlarımızla en güzele talip olacağız.
* Şartlan gerçekleştiğinde Hac vecîbesini ifâ edecek, zekâtlarımızı vere
cek, akrabamızdan yardımımıza muhtaç kadın, erkek ve talebelere muntaza
man nafaka ödeyecek, Allah rızası için vermeyi vicdan zevki haline getirece
ğiz.
* İş yerlerimizi, işçilerimizin her bakımdan tercih edebilecekleri mües
seseler haline getireceğiz. İşçilerimizi yediklerimizden yedirebilmek, giydik
lerimizden giydirebilmek için adil ücret ödeyecek, fazlasını da vermeye ça
lışacağız. Çalıştığımız işyerlerine verimli olabilmek için iyi niyetle gayret gös
tereceğiz.
Mümkünse, iş yerlerimizde her hafta devamlı vaaz ve konferanslar verdi
recek, Cuma namazı vakitlerinde müessesemizi mutlaka kapatacak, işçilerimi
zi cuma namazına götüreceğiz.
* Din görevlileri, öğretmenler ve irşad kabiliyetinde olan aydınlar olarak
camilerde, kahvelerde, çeşitli dernek lokallerinde, dinî, ahlâkî, tarihî, edebî
mevzularda ve çeşitli ihtisas dallarında devamlı konuşmalar yapacak, halkımı
zı aydınlatmaya çalışacağız.
* Durumumuza göre mutlaka bir sivil toplum örgütünde görev alacağız.
Sosyal yardım kurumlarını istismarcılara/çıkarcılara bırakmayacak, ictimaî
hizmetlere zaman ayırmaya çalışacağız.
* Birbirimizi kaba bir tebliğ tavrıyla değil, ince bir telkin edasıyla yönlen
direcek, yekdiğerimize hakkı, sabrı ve merhameti tavsiye edeceğiz.
* Bilgilimiz cahilimizle, zenginimiz fakirimizle, âmirimiz memurumuzla,
doktorumuz hastamızla hulâsa birbirimizle yardımlaşma içinde olacağız.
* Nemelazımcı olmayacağız. Gördüğümüz kötülükler ve ahlâksızlıklarla
gücümüz nispetinde mücadele edeceğiz, Dilsiz şeytanlardan olmamak için ne
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ticesi acı ve elemli de olsa gerekli olan her yerde Hakk’ı söylemeye çalışacağız.
Cesur ve atılgan olacağız.
* Birbirlerimize güvenecek ve bu güveni artırmaya çalışacağız. Bunun için
de arkadan katiyen konuşmayacağız. İyice araştırmadan, gerçeği öğrenmeden
bir birimizi suçlamayacağız.
* Borçlarımızı aksatmaksızın zamanında ödeyecek, taahhüt ettiklerimizi
mutlaka tahakkuk ettireceğiz. Yalan söylemeyecek, ahde vefasızlık etmeyeceğiz.
* Bilginlerimizle, tecrübelilerimizle istişare etmeyi vazife bilecek, danışma
yı vazgeçilmez usûl haline getireceğiz. .
* İçki, kumar, zina, kibir, hile, karaborsa, faiz, sömürü ve zulüm gibi di
nimizin kesinlikle reddettiği işleri değil bizzat yapmaktan alâkalı olmaktan da
hi kaçınacağız.
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* Az da olsa daima helâlden kazanacağız. İnançlı ve ahlâklı mü’minler
olarak siyasî ve iktisadî gücümüzü artırmak için son süratle birleşecek, şirket
leşecek, her alanda üretim yapan dev tesislerin sahibi olmaya çalışacağız. İş bi
lir mü’min müteşebbisler olarak güveni sarsacak her türlü davranışlardan sa
kınacağız. Çevremize iktisadî birliğin zaruretini yılmadan anlatacağız. Bizzat
olumlu örnekler verebilmek için de fedakârlık göstereceğiz.
* Zengin de olsak tutumlu olacak, lüks ve israfa katiyen yer vermeyece
ğiz. Sade ve mütevâzi bir yaşayışı arzulayacağız.
* Birbirimize üstün olmadığımızı bilecek, sahip olduğumuz nimetin, ken
di cinsinden bir amelle şükür isteyen ilâhî bir lütuf olduğunu kavrayacak, yü
celik ve şeref ölçüsünün ancak iman, ahlâk ve cemiyete hizmet olduğuna ina
nacağız.
* Annebabamıza, büyüklerimize, imanlı ve faziletli ilim adamlarımıza,
idarecilerimize hürmette kusur etmeyecek, küçüklerimizi sevecek, hastaları
mızı, ilgiye muhtaç mahkûm dostlarımızı ziyaret edecek, borçlu kardeşlerimi
ze yardım edecek, maddî durumu bozuk olanları gözeteceğiz.
* Hak adamı olacağız. Hak nereden ve kimden gelirse gelsin destekleye
cek, aleyhimize de tecelli etse adaleti sevecek, zulmü ve zalimi desteklemeye
ceğiz.
* İslam Ahlâkı’nın, vermeyene vermek, gelmeyene gitmek, hata edeni ba
ğışlamak olmak olduğunu bilecek, nefsimize çok ağır gelse de bu davranışların
insanı olmaya çalışacağız.

* Cemiyetimizde inançsızlığın ve ahlâksızlığın gelişmesinden birinci
derecede kendimizi mesul tutacak, ciddî bir Müslüman olarak örnek olup
olmadığımızı düşünecek, gerekli atılımları kendimizden bekleyeceğiz.
* İslâm’ı yaşama aşkımızın artması, ihlâsımızın çoğalması için, farzla
rın dışındaki nafile ibâdetlere devam edecek, gece namazlarından, seher va
ki dualarından feyz alacak, her kamerî ayın 13. 14. ve 15. günlerini oruçla
geçireceğiz.
* Dünya hayatımızı Âhiret gayesiyle yaşayacağız. Âhiret inancını bütün
varlığımıza sindireceğiz. Ölümün her an gelebileceğinden, Âhiret hayatımızın
her an başlayabileceğinden gaflet etmeyeceğiz.
Her mühim söz, iş ve davranışın başlangıcında, kabri bütün aydınlığı ve
zulmetiyle, Allah’ın huzurundaki muhakemeyi bütün azametiyle, cehennemi,
ölümü aratıcı korkunç azabıyla, Cennet saadetini de tüm mutluluğu ve güzel
liği ile ruhumuzda duymaya çalışacağız.
* Bütün bu vazifelerin ifasına bizleri muvaffak kılması için de inançlı ve
ümitli gönüllerle Rabbimize duâ edeceğiz.
Aziz Mü’minler!
Bizler için mukaddes bir hayat programı olan İslâm Dini’nin iki ana kay
nağı; Kur’ân ve Sünnet’in vacip kılıcı ve öğütleyici düsturlarından özetlemeye
çalıştığımız vazifelerimizi yapmadıkça gerçek mü’min olamayız.
Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“İman kalple bilmek, dil ile doğrulamak, Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve
yasaklarına göre de amel etmektir.”1
Hutbemizi âyetlerle bitiriyorum:
“(İslâm Dinin iman esaslarına, helaller ve haramlarına) inanan ve (mükel
lef kılındıkları) güzel amelleri yapanlara yaptıkları amellerine karşılık, konukluk
olarak Me’va Cennetleri vardır.
Ama, (vazifelerini terk veya ihmâl ederek) fâsık olanların barınacağı yer ise
ateştir...”2

1 Sünenü İbni Mace, Hadis No: 65.
2 Secde, 1920.
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İtaat İmanın Gereğidir

İtaat, kâinatta(evrende) cereyan eden umumî bir kanundur. En büyük se
mavî cisimlerden küçücük zerreciklere kadar bütün varlıklar, bilgisi ve kudreti
sonsuz olan yaratıcının koyduğu tabiat kanunlarına tam bir itaat gösterirler.
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Tabiat kanunları kadar düzenli, sürekli ve ahenkli yasaların yönetici düze
ninde yaşayabilmek, pek tabîidir ki, tabiat kanunlarının yaratıcısının koydu
ğu kanunlara itaati zarurî kılar.
Tabiat kanunlarını yaratan Allah’tır. O’nun koyduğu ferdî ve sosyal yasa
ların bütünü de İslâm’dır.
İşte, varlıklar arasında özel bir yeri olan insan, ilâhî kanunlar arasında hu
susî bir mevkii olan İslâm’la itaate çağrılmıştır.
Mü’min, bu çağrıyı kabul ederek Allah’a, elçisi Hz. Muhammed’e ve O’nun
tebliğ ettiği Kur’ân’a inanan ve itaati aslî vazife bilen insandır.
İtaat, imanın gereğidir,
Mü’min, Allah’a itaat etmek için inanan insandır. O’nun emirleri ve yasak
ları, ferdî, ailevî ve sosyal hayatın geçerli düzeni olmadıkça, yâni Allah’ın emir
ve yasaklarına itaat edilmedikçe iman zayıftır.
Evet, Allah vardır, birdir, her şeyi Yaratan’dır. Ezelî ve ebedî olandır.. Gören,
işiten, dilediğini, arzuladığı anda ve istediği şekilde yapmaya gücü yetendir.
Maziyi, hali, istikbali ve yarattığı insanların hayatlarım tanzim edebilecek yasa
ları en iyi bilen, emirler vermeye, yasaklar koymaya tek yetkili olan O’dur.
Mü’min olabilmek için Allah’a bütün bu ölçüler içinde inanmak gerekir.
Allah’ı en bilgili ve kudretli Rab kabul edip de, tatbik olunması için koydu
ğu emirleri ve yasaklarını, uygulanmasına gerek olmayan yasalar dizisi olarak

görmek veya çevremize bu tür bir görüşün insanı olduğumuz fikrini verdire
bilecek yaşantı biçimlerinin içine düşmek, Allah korusun fiilen O’na inan
mamaktır.
Açıklandığı üzre, gerçek anlamıyla Allah’a iman, ancak Allah’a itaatle ger
çekleşir. Bunun içindir ki, O’nun emirleri ve yasaklarına kayıtsız şartsız itaat
le vazifeliyiz.
Hz. Muhammed’e iman da ona itaat etmek içindir. Çünkü O, yalnız ina
nılmak için değil, fiilen önder edinilmek için gönderilmiş son Peygamber
dir. O’na itaat etmedikçe gerçekten O’nu önder tanımış olmayız. Çünkü O’na
inandığımızı ifade ettiğimiz halde nefsî arzularımıza tâbi olmak, İslâm’la çeli
şen kişileri ve çatışan kurumları izlemek O’nu tanımamaktır.
Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Sizden birinizin nefsi getirip tebliğ ettiğim İslâm Dini’ne istekle tabi olmadıkça
gerçekten iman etmiş olamaz.”1
Muhterem Müslümanlar!
Mü’min olarak vazifemiz, Allah’a, ve elçisi Hz. Muhammed’e kayıtsız şart
sız itaat etmek, bunun için de İslâm Dini’ni aşkla yaşamaktır.
Örneğin Dinimizin bizlere yüklediği görevleri yaparak örneğin namaz kı
larak, oruç tutarak, şartları gerçekleştiğinde zekât vererek, hacca giderek itaat
etmeliyiz. Adil olarak, sözleşmelerimize uyarak, işlerimizi Allah görüyor bilin
ciyle güzel yaparak, ortak akıl çizgisinde uzlaşarak/uzlaştırarak itaat etmeliyiz.
Eşlerimizle güzel geçinerek, anababamıza, akraba ve komşularımıza iyilikler
de bulunarak itaat emeliyiz
İlme ve ihtisasa gönül vererek, bilgimizle, sanatımızla, memuriyet ve ti
caretimizle ve çeşitli sosyal faaliyetlerimizle cemiyete hizmet ederek, helâl ka
zançlara talip olarak, sabır, tevazu gibi ahlâkî güzelliklere yönelerek… Allah’a
ve Peygamberine itaat etmeliyiz.
Gerçek sebebini bilmesek de Allah’ın ve şanlı Peygamberimizin bizim için
ancak kötü ve çirkin olan işleri, zararlı olan davranışları yasakladığına inana
rak ve bu inancımızın gereğini yaşayarak Allah’a ve Peygamberine itaat etme
liyiz.
Alkollü içkiler, domuz eti ve sıhhatimizi zedeleyecek her türlü maddeler
1 M. Mesâbih, Hn. 16.
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gibi gıdâî haramlardan, israf, karaborsacılık, kumar ve faiz gibi içtimaî haram
lardan, rüşvet, intihar, hırsızlık, yaralama, zina ve yalancılık gibi hukukî ha
ramlardan, gurur, kin, riya, hased gibi ruhî haramlardan kaçınarak Allah’a ve
Resûlü’ne itaat etmeliyiz.
Mü’minler!
Müslümanlar Allah’a ve Resûlü Hz. Muhammed’e itaatle mükellef ol
dukları gibi, Rabbimizin yasalarını ihtiva eden Kur’ân’da ve Peygamberimizin
Sünnet’inde itaat edilmesi bildirilenlere itaat etmekle de vazifelidirler.
Bu itibarla:
a) Anayababaya itaat,
b) Hak ve adalet üzere icraat yapan idarecilere itaat,
c) Hak ve fazilet ölçülerinden ayrılmayan ilim adamlarına itaat,
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d) Dinde açıkça hükme bağlanmayan hususlarda bilgiye tecrübe ve ihti
sasa itaat zarurîdir.
Muhterem Mü’minler!
Sırasıyla Allah’ın ve Peygamberinin kesin emirleri ve yasaklarına, özgür
bırakıldığımız alanlarda orta akla ve bilimsel verilere itaatle yükümlü kılan Di
nimiz, bu itaat kaynaklarına aykırılığı da günah/suç olarak vasıflandırır. Zira,
Yüce Peygamberimizin ifadesiyle:
“Allah’a isyan hususunda hiç bir yaratılana (insana, ilkeye ve kuruma) itaat yoktur.”2
Mü’minler!
Allah’a ve Peygamberine itaat çizgisinde Cennet özlemi ve Cehennem kor
kusu içinde yaşayalım ki hayatımız gayeli ve güçlü olsun. Hakka bağlı halk in
sanı olalım.
Hutbemizi gerçek mü’minleri vasfeden ve erecekleri mükâfatı müjdeleyen
âyet manalarıyla bitiriyorum:
“Aralarında hüküm vermek için Allah’a ve Peygamberine çağrıldıkları za
man, mü’minlerin sözü:
Ancak dinledik ve itaat ettik demeleridir. İşte bunlar zafer bulacak olan
lardır.”
2 C. Sağîr, 2/203.

“...Kim Allah’a ve Peygamberi’ne itaat ederse, Allah onu ağaçları altından
ırmaklar akan Cennet’lere koyar. Orada ebedî olarak kalırlar. İşte bu, en bü
yük kurtuluştur/saadettir.
Kim de Allah’a ve Peygamberi’ni tanımayarak isyan eder, Allah’ın koydu
ğu sınırları çiğneyip geçerse, onu da içinde ebedî olarak kalmak üzere ateşe
koyar. Onun için aşağılatıcı bir azâb vardır.”3
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3 Nur, 51; Nisa, 1314

Hz. Muhammed’e İman O’nu Önder Edinmek İçindir

Allah şanını yüceltsin Hz. Muhammed, Allah’ın seçtiği ve Kur’ân yasala
rının tebliğcisi kıldığı son ve evrensel peygamberdir.
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Dünya ve Âhiret saadetimiz için Peygamberliğine inanmak mecburiyetin
de olduğumuz Hz. Muhammed’in, bütün insanlar tarafından Hayat Önderi
edinilmesi için gönderildiğini Rabbimiz şöylece açıklamaktadır:
“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Böyle
olmakla birlikte insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.”
“Biz, her bir Peygamberi de Allah’ın izni ile ancak kendisine itaat olunsun diye gönderdik...”1
Yüce Allah, Peygamberimizi her sınıf insanlık izinden gitsin, ferdî, ailevî
ve sosyal hayatta rehber tutulsun diye göndermiş, son emirleri ve yasaklarını
ihtiva eden Kur’ân’ını onunla bildirmiştir.
Peygamberimiz, Kur’ânî bildirileri ve yasaları tebliğ etmiş, bizzat uygula
yarak da yaşamıştır. Böylece O, amelî hayatta her sınıf insanlığın aradığı üstün
yaşantı örneklerini mukaddes hayatında bulabileceği bir önder olmuştur.
Gerçekten O’nun nurlu hayatı incelendiğinde görülecektir ki;
Allah’a inanmanın, O’nun emirlerini uygulamanın, yardım etmeyi bir vic
dan zevki haline getirmenin, insanlara insan oldukları için saygı duymanın,
intikama muktedir iken affetmenin, en güzel örnekleri Peygamberimizin ha
yatındadır.

1 Sebe’, 28; Nisa, 64.

Öz nefsi aleyhine de olsa adaletten ayrılmamanın, zulme ve kötülüğe kar
şı asil bir heyecanla karşı çıkmanın, inanılan bir davada candan canandan ge
çercesine samimi bir mücadele verebilmenin, doğruluk ölçülerinden sapma
manın canlı örnekleri Peygamberimizin hayatındadır.
Sabrın, merhametin, tevazuun, aile ve toplum yöneticiliğinde mesuliyetin
eşsiz örnekleri Peygamberimizin hayatındadır.
İnsanlara bilmedikleri hakikatleri öğretmenin, hayrı yaymanın, maddî gü
ce, soy üstünlüğüne değil, insanî erdemlere değer vermenin, meşakkat ve mah
rumiyetlere göğüs germenin en asîl örnekleri Peygamberimizin hayatındadır.
Sevmenin ve sevilmenin, iyiye yönelmenin, güzele âşık olmanın, doğruya
sevdalanmanın, tekâmüle gönül vermenin en cazip örnekleri Peygamberimizin
hayatındadır.
Hulâsa O’nun varlığı ve yaşayışı bütün insanî değerlerin kaynağı olmuştur.
Çünkü O, Allah’ın kitabı Kur’ân’a göre yaşamış, böylece tebliğ ettiği Kur’ân’a
ilk önce kendisi tâbi olmuş ve O’nu sözleri yanı sıra üstün yaşayışı ile de açık
lamıştır.
Nitekim, Peygamberimizin ebedî âleme irtihalinden sonra, O’nun yaşayı
şını, bir diğer anlatımla ahlâkını soranlara sevgili validemiz Hz. Âişe (r.a.) şöy
le cevap vermiştir:
“Siz Kur’ân okumuyor musunuz? O’nun ahlâkı/yaşayışı Kur’ân’dı.”2
Aziz Mü’minler!
İnancımız ve Ali İmran sûresinin 31. âyetinde açıklandığı üzere Allah’a
sevgimiz gerektirdiği için Şanlı Peygamberimize itaat edeceğiz.
Düşünelim, eğer ferdî hayatımızı, ailevî hayatımızı Peygamberimizin ya
şayışına uydurmazsak, içtimaî hayatımızı O’nun tebliğ ettiği ve bizzat yaşaya
rak örneklerini sunduğu hayat düsturlarına göre tanzim etmezsek, O’na inan
mamızın ne manâsı olacaktır?
Kendi arzularımızı ilahlaştırdıktan, materyalist önderlerin ardından sü
rüklendikten, cemiyetin manen yıkıcı cereyanlarına tâbi olduktan sonra, Aziz
Peygamberimize imân etmenin pratik hayatta elbette ki önemi kalmayacaktır.
Ne acıdır ki, minarelerimizden her gün okunan yüzbinlerce ezan, Aziz
2 İbnü Kesîr, Kalem, 5, (4/402).
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Peygamberimizi amelî hayatın biricik önderi olarak ilân ederken, bizler, kişi
sel ailevî ve sosyal hayatımızda Muhammedsiz bir yaşayışın karanlıkları için
de bocalıyoruz.
Allah’ın elçisi Hz. Muhammed’i önder edinmeyen fertler ve sosyal ku
rumlar müspet adına ne verebilir?
O’nun izinden gitmeyen bir cemiyet, nasıl huzura kavuşabilir?
Mü’minler!
Pekiştire pekiştire vurgulayalım: Biz Müslümanlar için Hayat Önderi Hz.
Muhammed’dir. O’nu Allah seçmiş ve göndermiştir.
O’na gereğince itaat edebilmek için onu seveceğiz. Çünkü ancak sevebilen
itaat eder. Bu gerçeği açıklamak içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:
“Sizden birinize ben, ana-babasından, çocuğundan ve diğer bütün insanlardan
daha sevgili olmadıkça o kimse (bana) gerçekten iman etmiş olamaz.”3
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Ancak, gerçek çehresi ve aslî güzelliği içerisinde tanıyabilen sevgi ve say
gı duyabileceği için de O’nun mukaddes hayatını ve muhteşem ahlâkını oku
yarak ve dinleyerek öğreneceğiz. Böylece kafamıza ve yaşadığımız bâtıl cemi
yet düzenine göre şekillendirdiğimiz hurafelerle dolu bir cahiliyet hayatını de
ğil, Peygamberimizin önderliğinde gerçek İslâm’ı yaşayacağız.
İnsanlık önderi Hz. Muhammed’i severek, hayatının rehberi yaparak onun
la manevî beraberliği sağlayanın dünyası mutlulukla dolar, tekâmülle bezenir.
Bu beraberlik Âhiret hayatında da devam eder, Cennet sâadetiyle neticelenir.
Kur’ân’ımız bu gerçeği şöyle müjdeler:
“Kimler Allah’a ve Peygamber’e itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimetler verdiği Peygamberlerle, doğrularla, şehitlerle ve iyi kişilerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştır.”4
Aziz Peygamberimizin sevdasından, O’na inananların dâvasından geçen
lerin bedbahtlığını da Kur’ân’ında Rabbimiz şöyle açıklar:
“İnsanlara doğru yol belli olduktan sonra kim Peygamber (Hz. Muhammed)
karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasını izlerse, O’nu döndüğü o yolda bırakırız.
Fakat (Âhiret’te de) kendisini Cehenneme koyarız. O, ne kötü bir yerdir.”5
3 Sünenü İbni Mace, Hadis No: 67.
4 EnNisa, 69.
5 EnNisa, 115.

Yüce Rabbim’den cümlemizin kalplerini kendi sevgisiyle ve Peygamberi
mizin muhabbetiyle doldurmasını diler, hutbemizi, bizler gibi sevgisi az, say
gısı kıt müminlere, Muhammedî rahmetin enginliğini müjdeleyen bir hadis
le bitiririm:
İlk mü’minlerden Abdullah İbnü Mes’ud şöyle anlatıyor.
Mü’minlerden biri Allah’ın Resulüne geldi ve (bizim de ilgimizi çeken şu
soruyu) sordu:
 Ya Resûlallah! (Seni ve sana yürekten bağlı) bir topluluğu seven fakat ya
şantısı ile onları gereğince izleyemeyen kişi hakkında ne buyurursun? (Besle
diği sevginin ona bir faydası olacak mı?)
Allah’ın Resûlü (s.a.) bütün mü’minleri sevindirecek hakikati şöylece
açıkladı:
 Kişi sevdikleri ile beraber olacaktır.6
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6 EtTac, 5/80; M. Mesâbih, Hn. 5008.

Nefis Putunu Kırmalıyız

İnsan inkâra ve imana, şerre ve hayra eğilimli bir düzende ve irâdesini
müspet ve menfiye(olumlu ve olumsuza) yöneltebilme gücünde yaratılmıştır.
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İnsana, insanlık hayatının her döneminde peygamberler aracılığı ile Hak
ve Bâtıl bildirilmiştir. Nefsini ilâhî emir ve yasaklar çizgisinde terbiye ederek
Hak ve Halk insanı olarak yaşaması emredilmiştir.
Rabbimizin son emirleri ve yasaklarını ihtiva eden Kur’ân’a ve onu tebliğ
eden Şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed’in buyrukları ve öğütlerine itaat et
tikçe mü’min emredildiği üzere Hak inançları ve hayırları hayatına hâkim kıl
mış olur. Nefsini terbiye etmiş, dünya ve Ahiret hayatını mesut edecek bahti
yarlardan olmuş olur. Şanı yüce Mevlâmız bu gerçeği şöylece açıklamaktadır:
“Nefse ve o nefsi düzenleyene ve böylece ona inkâr ve isyan duygusu yanı sıra
iman ve ahlâk bilincini aşılayan (Allah’)a andolsun. Şüphesiz nefsini arındırıp yücelten kurtuluşa erecek, onu alçaltan ise kaybedecektir.”
Kişiliğimizin özünü oluşturan Nefis, Kur’ân ifadesiyle arındırılıp “Kendi
sini kınayıcı, içsel güvene/huzura erici” bir özelliğe kavuşturulabileceği gibi,
“Rabbinden razı, Rabbinin de kendisinden razı” olacağı şekilde de yüceltilebi
lir. Ancak arındırılıp yüceltilmeyen ve de kendi haline bırakılan nefis kötülük
leri emredecek şekilde karanlığa gömülebilir/ aşağılın içine düşürülebilir.1
İslâm Dini ile terbiye olunmayan, kendisine Allah’ın emir ve yasakları ya
şatılmayan, fakat inkâr ve isyan içeren olumsuz arzularına evet denilen nefis,
batılların davetçisi, serlerin sevdalısı, şehvetlerin ihtiraslısı olur.
Yüce Rabbimiz bu gerçeği Yusuf Peygamberin dilinden şöyle açıklar:
1 Şems, 910, Kıyame 2,Fecr 2829

“Ben nefsimi temize çıkaracak değilim. Çünkü nefis hiç mi hiç durmadan
kötülükleri emreder. Bu durumda ancak Rabbimin sevgisi ve şefkati ile ku
şattığı kişiler kurtulabilir Gerçekten Rabbim çok bağışlayan ve pek şefkatli
olandır.”2
İslâm terbiyesinden yoksun nefis, sadece kötülüklerle emredici bir şer
kaynağı değil, Kur’ân’da işaret edildiği gibi tanrılığını kökleştirmek isteyen in
kârcı ve isyancı bir savaşçıdır.
Salât ve Selam üzerine olsunAziz Peygamberimiz “Düşmanlarının en azı
lısı kendi nefsindir.”3 buyurmakla bu hakikati açıklamıştır.
Bir savaş dönüşünde “Nefsin inkâr ve isyan türü kötü arzularıyla savaşı
olan büyük cihâda döndünüz.”4 buyuran Peygamberimiz, gerçek mücâhidin
bu büyük cihâda çıkabilen kişi olduğunu da şöyle ifade buyurmuştur:
“Hakiki mücâhid, nefsiyle çatışandır.”5
İslâmî iman ve hayat ölçüleriyle çelişen ve çatışan nefisle ciddî ve müessir
bir mücâdele verilmezse, nefis insanın yönetimini ele geçirir. O zaman da in
san, nefsini ilâh tanıyan bir zâlim olur.
İnsan nefsini nasıl ilâh tanıyabilir, nefis kendisini nasıl mabut olarak ka
bul ettirebilir denebilir. Ancak, nefsi ilâh tanımak onda tabiat kuvvetleri üze
rinde etkili bir güç görmeyi, onu yaratıcı bir otorite olarak kabul etmeyi gerek
tirmez.
Emrettiğini yapmak, arzularını bir kanun gibi benimsemek, öz ifadesiyle
İslâm’la çeliştiği ve çatıştığında hakimiyeti/egemenliği onda görmek, nefsi ilâh
tanımak olur. Nitekim Rabbimiz, Peygamberimize yönelttiği buyruğunda nef
sinin batıl isteklerine uyanı, nefsini ilâhlaştıran kişi olarak yeriyor:
“Gördün mü o arzularını ilah edinen kişiyi? Şimdi onun üzerine sen mi bekçi olacaksın.”
İlâhımız Allah’ımız iken ve bizler Rabbimizin biricik ilah olduğunu ikrar
ederken, nefsimizin hâkimiyetine boyun eğmekle amelî hayatta nefsimizi tanrı
edinmiş oluyoruz. Açıkça ifade edersek, devrimizde toplumumuz büyük kıs

2
3
4
5

Yûsuf, 53.
KeşfülHafâ, Hadis No: 412.
C. Sağîr, 2/86.
SünenütTirmizî, Kitabül FezâililCihad, Bab. 2. Hn. 1621.
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mıyla nefsini ilâhlaştıran fertlerden kuruludur. Cahiliye devrinin Lat, Uzza ve
Menat gibi huzurunda baş eğilen büyük putların yerini, yaşadığımız modern
cahiliyette tanrılaştırılan nefisler almaktadır.
Peygamberimiz tanrılaştırılan nefislerle ilgili olarak şöyle buyurmuştur:
“Allah’ın ibadet edilecek yegane mabutluğu bir tarafa sema gölgesi altında arzularına uyulan nefisten tapınılır daha büyük bir ilâh yoktur.”6
Allah’ın ferdî ve sosyal hayatımızı düzenleyen emirlerine sımsıkı sarılma
yışımız, örneğin namaz kılmayışımız, çıkarlarımız için adil uygulama, doğru
ticaret, dürüst işçilik, sağlam imalât yapmayışımız, fert ve toplum haklarına
tecâvüz edişimiz, başarılı olamayacağımız görevlere talip oluşumuz, faiz, ka
raborsacılık, rüşvet, zina, içki, kumar gibi haramlar/yasaklardan kaçınmayışı
mız nefislerin ilâhlaştırıldığına delildir.
***
400

İslâm Dini’ne fiilen karşı çıkan ve onun fert ve toplum hayatında yönetici
egemen otorite olmasını arzulamayan büyük putlar da nefislerdir.
Katiyetle bilinmelidir ki, Allah’ı ilah tanımanın ilk gereği, nefsin hâkimi
yetini red etmektir. Mü’minler bu gerçekten gaflet eder de, nefsî arzularını
Allah’ın emir ve yasaklarına, Şanlı Peygamberin buyruklarına tercih yoluna gi
derlerse, Casiye Sûresi’nin 23. âyetinde açıklandığı üzere, kendi amelleri sebe
biyle Allah’ın sapıklığa uğrattığı, kulakları ve kalplerini mühürlediği, gözleri
ni de perdelediği bedbahtlardan olurlar.
Ancak şurası da bir gerçektir ki, husûsiyle yaşadığımız toplumlarda nef
sin menfi emel ve ihtiraslarına karşı mücâdele vererek bu elem verici kayıptan
korunmak şüphesiz çok güçtür.
Sevgili Peygamberimizin, Peygamber olduğu halde sık sık “Allahım! (Beni
yaşattığın sürece) göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni nefsimin yönetimine
bırakma” şeklindeki duaları, yapılması gereken nefis mücadelesinin zorluğu
nu ve bu mücadelede Allahtan yardım istenilmesi gereğini göstermektedir.7
Müslüman olarak yaşamak ve can vermek isteyen her ferd, nefsinin İs
lâm’la çatışan arzularına karşı İslâm’ı rehber tutmuş aklın rehberliğinde ciddî
bir mücâdele vererek, nefsini hakka ve hayra yöneltmeye çalışarak bu zorluğu
6 Furkan 43; M. Zevâid, 1/188.
7 C. Sağîr, 1/57.

yenmek mecburiyetindedir. İman bunu gerektirir, ölümü ve ölüm sonrası ha
yatı tefekkür edebilen akıl bunu icap ettirir. Bunun içindir ki Peygamberimiz:
“Akıllı, nefsini itaat altına alan ve ölümden sonrası için amel eden kimsedir.”8
buyurmuşlardır.
Mü’minler!
Nefsin bâtıllara ve şerlere eğilimli arzularını İslâm’a yönlendirmeyi, Ahi
ret hayatı için çalışmayı, tabiî ve zarurî olan zevklerden mahrum bırakan do
nuk ve cansız bir hayata talip olmak şeklinde anlamamalıyız.
Nefsin arzuladığı, bedenî ve ruhî bünyemizi tahrip eden, zararları açık, fa
kat sayıları belirli haramlar bir tarafa, dünyamızdaki bütün nimetler ve lezzet
ler, ebediyete uzanan tüm arzu ve emeller biz mü’minler içindir.
Hayata maddeci bir mantıkla bakan ve onu şehvet yarışı ve kelle, göbek
müsabakası olarak değerlendirenlerin ve bu anlayışta ısrar edenlerin bâtıl gö
rüşleri ve alçakça yaşayışlarına aldanmamalıyız.
Hayatlarını konumlandıramamış ve amaçlandıramamış bu zavallı tiplere
Kur’ân diliyle şöyle demekten başka yapılacak bir şey yoktur:
“Yesinler, içsinler, zevk etsinler, emel onları oyalaya dursun, yakında bile
cekler.”9
Hutbemizi Nâziat Sûresi’nden âyetlerle bitiriyorum:
“Azgınlaşan ve dünya hayatını âhiret hayatına tercih eden kişinin varacağı yer
hiç şüphesiz Cehennem’dir.
Rabbinin sorgulamasından/azabından korkan ve de nefsini alıkoyan kişinin gideceği yer de mutlaka Cennet’tir.”10

8 MişkâtülMesâbîh, Hadis No: 5289.
9 Hicr, 4.
10 Nâziat, 3641.

401

Çevremizi Gerçek Müminlerden Kurmakla Vazifeliyiz

İslâm Dini’nin Kur’ân’la koyduğu ve Hz. Muhammed’le örneklendirdi
ği kurallara göre yaşamakla yükümlü olan mü’minler, çevrelerini de gerçek
mü’minlerden oluşturmakla mükelleftirler.
Aşağıda anlamlarını sunacağımız âyetler, bu görevimizi açıklamaktadır.
402

Maide sûresi, âyet 5556:
“Sizin Velîniz; dostunuz/yardımcınız ancak Allah’tır. O’nun Peygamberidir.
(Allah’ın emirlerine ve yasaklarına) boyun eğici olarak namazı dosdoğru kılan,
zekâtı veren mü’minlerdir.
Kim, Allah’ı, Peygamberini ve inananları veli (dost/yardımcı) edinirse (çok
iyi bilsin ki) şüphesiz Allah taraftarları olanlar üstün gelecek olanlardır..”
Tevbe sûresi âyet 119:
“Ey Mü’minler! Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan sakının. (İma
nında, sözleri, davranışları ve işlerinde) doğru olanlarla beraber olun.”
Müslüman olarak yaşamak ve can vermek isteyen her fert, sosyal çevre
meselesi üzerine ciddiyetle eğilmek mecburiyetindedir.
Eğer Müslümanlar yukarıda sunduğumuz âyetlerin ışığında yürümez, ha
yatlarının her ânı ve safhasında gerçek mü’minleri araştırmaz, kültürel, içtimaî
ve iktisadî münasebetlerini onlarla düzenlemezlerse, İslâmî hayattan ödün
vermiş, bu ilahi düzeni yaşamak aşk ve imkânlarını büyük ölçüde yitirmiş
olurlar.
Peygamberimiz, bu gerçeğe şu hadisleri ile dikkatimizi çekmişlerdir:
“İnsan, dostunun dinini; (onun inançları ve yaşayışını) izler.. Bu sebeple sizden her biriniz dost edineceği kimseyi iyi araştırsın.” 1
1 RiyâzüsSâlihin B. Ziyareti EhlilHayri... Hn. 8.

Mü’minler!
İslâm Dini veli edineceğimiz kişilerin, bir diğer anlatımla ferdî, ailevî ve
içtimaî ilişkilerimizi kuracağımız kimselerin, arkadaşlık tesis edeceğimiz ve
istişarede bulunacağımız şahısların, İslâm’ı, iman ve amel manâsına anlayan
gerçek mü’minlerden olması gerektiğini açıklamaktadır. Bu açıklamaları ile,
kimleri veli/dost/yardımcı edinemeyeceğimizi de beyan etmiş olmaktadır. An
cak çevre probleminin büyük önemi dolayısıyladır ki dinimiz;
a) İslâm Dini’ne inanmayan kâfirleri,
b) İslâm’la diğer dinler, inançlar, felsefi sistemler ve seküler yaşantılar ara
sında gidip gelen münafıkları akrabamız da olsa veli edinemeyeceğimiz bir di
ğer ifadeyle dost/yardımcı edinemeyeceğimiz ve de iş birliği yapamayacağımız
gruplar olarak bildirmektedir.
Rabbimiz şöyle buyurur:
“Eğer, babalarınız ve kardeşleriniz (İslâm Dinini) inkârı, ona imana sevip yeğliyorlarsa onları sizi temsil edecek, adınıza işlem yapacak veliler(dostlar/yardım
cılar) edinmeyiniz. Sizden, kim onları veliler edinirse,) onlar zalimlerin ta kendileridir.”2
c) İslâm Dini, kâfirleri ve münafıkları veliler edinmekten sakınmamızı
emretmekle yetinmemiş ibâdetsizler, ahlâksızlar, hakları ve hürriyetleri çiğ
neyen zalimler ve ferdî çıkarlarını içtimaî yararların üstüne çıkaran sömürücü
menfaatperestlerle de onları onaylayıcı ve destekleyici ilişkiler kurmamamı
zı emretmiştir.
Yüce Rabbimiz, bu konuda bizlere şöyle emir buyurmaktadır:
“Affedici ol. Marufu; (İslâm Dinine, olgun akla ve ilme uygun olanı) ı emret
(Gerçeği kabul etmez ve yaşamaz) cahillerden de yüz çevir.”3
“Gerçek dışı yemin edip durana aşağılık kişiye, kusur arayıp kınayana,
durmadan söz götürüpgetirene, sürekli olarak iyiliğe engel olana, (fert ve top
lum haklarına) saldırana, (helalharam tanımaz) günahkâra, (davranışlarında
kaba ve) acımasız olana… ve (toplumda) kötülüğü ile damgalı kişiye... Sakın
ha (bu gibi kişilere) boyun eğme.”4

2 Tevbe, 23.
3 A’raf, 199.
4 Kalem, 1013.

403

Aziz Mü’minler!
Açıkça anlaşılacağı üzere insanlar arasında İslâm Dini’ne inananları,
mü’minler arasında da İslâm’ı saf bir aşkla yaşamaya çalışan olgun Müslüman
ları seçmek, onlarla dostluk kurmak, onlarla birleşmek mükellefiyetindeyiz.
Dinimizde, Cuma namazının farz, Bayram namazlarının vacib ve geçerli
bir mazeret olmaksızın vakit namazlarında cemâate katılmanın müekked sün
net oluşunun en belirli amacı, gerçek Müslümanlardan oluşan bir muhit(çevre)
hazırlamaktır.
O halde; alışveriş yaptığımız bakkalı, manavı, esnafı, tüccarı ve ima
lâtçıları, işlerimizi yaptırdığımız sanatkârları, tevkil ettiğimiz hukukçuları, iş
verdiğimiz iktisatçı ve mühendisleri, aile doktorlarımızı İslâmî çizgide yaşa
maya çalışanlardan seçmek mecburiyetindeyiz.
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Aynı şekilde çalıştırdığımız işçileri, müesseselerinde çalıştığımız iş veren
leri, okuduğumuz yazar ve müellifleri, arkadaşlık kurduğumuz kişileri, ilişki
li olduğumuz yönetici ve sendikacıları, hülâsa sürekli veya geçici olarak temas
kurduğumuz bütün toplum fertlerini ciddi bir seçime tabi tutmak, en şuurlu,
en doğru ve en mazbut olanlarını tercih etmeye çalışmak, imandan sonra ge
len en büyük ve ihmal kabul etmez görevlerimizden biridir.
Samimî bir iman, güçlü bir irade ve de maddî ve manevî fedakârlık iste
yen cihad nitelikli bu vazifemizde başarıya ulaşmamız elbette ki pek zordur.
Zira, mü’minler arasına bile olumsuz vasıflar taşıyan tipler vardır.
İslâm Dini’ne göre yaşamaya çalışmayan bir çevrede ısrar batıl inançla
ra ve erdemsiz yaşantılara prim vermek, kötülere zemin hazırlamaktır. Kendi
mizle birlikte cemiyetimizi de eşiğine ve ilâhî lanet gölgesi altına sokmaktır.
Bu gerçeği açıklamak içindir ki Şanlı Peygamberimiz tarihî bir örnekle
bizleri şöylece uyarmakta ve irşad etmektedir:
“İsrail oğulları arasında (toplumu etkisi altına alan) ahlâkî çöküntü şöyle
başladı. Onlardan biri, (günah işleyen diğer) birine rastladığında şöyle derdi:
 Be adam! Allah’tan kork, yapmakta olduğun işi bırak. Zira, o iş sana
helâl değildir.
Ne var ki ertesi gün aynı adamla karşılaştığında) işlediği günahı sürdür
müş olması) onunla oturması, yemesi ve içmesine engel olmazdı. Onlar böy
le yapınca Allah bir kısmını diğer kısmına; (işlemediği halde günahı onayla

yanların kalplerini günah işleyenlere) benzetti de (bütünü Allah’ın lanetine
uğradılar.)”5
Mü’minler!
Çevremizi gerçek mü’minlerle kurma vazifemize ciddiyetle sarılmamamız
bizi bâtıllarla, ahlâksızlıklarla, fert ve toplum haklarına tecâvüzlerle şekillen
miş sonucu elem ve Âhiret azabı olan karanlık bir yaşantı içine sürükleyebilir
Tecrübelerin şahitlik ettiği bu hakikati, Kur’ân’ımız konu almakta, inkârcı
ve isyancı çevrelerin sebep olabileceği elemli geleceği tablolaştırmakta ve aza
ba uğrayacakların nedametlerini yansıtan ifadelerle de şöylece seslendirmek
tedir.
Furkan Sûresi, Âyet 2729:
“Kıyamet Günü gerçek hükümranlık rahmetiyle kuşatıcı olan Allah’ın olacaktır.Ama o gün , inkarcılar için pek yaman bir gündür. (Cehennem ateşinde kavru
lacakları) o gün (fert ve toplum haklarına mütecaviz ve öz nefsine) zalim kimse, ellerini ısırıp şöyle diyecektir:
 Keske Allah’ın Peygamberiyle (ve O’nun izinde gidenlerle) beraber bir yol
tutsaydım. Vah başıma gelene; keşke (beni İslâm Dini’nden saptıran) falancayı
dost edinmeseydim. Andolsun ki beni, bana gelip-ulaşan Kur’an (yolundan) o saptırdı.”
Aziz Mü’minler!
Burada şu önemli hususu da hatırlatmak isteriz.
İmanlı ve amelli kişileri tercih etmek, İslâmi ölçülere göre kötü olan kişi
leri ikaz ve irşad etme ödevimizi engellememelidir. Zira, kötüleri, kötülükleri
ile beraber benimsemek başka, onları bir Hak ve Halk insanı olarak uyarmak
ve gerçeği göstermek başkadır.
Konumuzu bir hadisle özetleyelim.
İlk mü’minlerden bir topluluk sordular:
 Çevre edindiğimiz arkadaşlarımızdostlarımızın hangisi daha hayırlıdır
Ya Resûlellah!
Peygamberimiz şöyle buyurdular:
5 İ. Kesîr, Maide, 78, (2/83).
Ayrıca Bak. Ahzab, 6668; Sebe, 3133; Saffat, 5161.

405

 Görülmesi size Allah’ı hatırlatan, konuşması bilginiziamelinizi artıran,
davranışlarıişleri de sizi Ahiret Hayatına hazırlığa yönlendiren kişi en hayır
lı arkadaş/dosttur.6
Bu hadîsin çizgisinde yaşayanlar için Mevlâmızın verdiği bir müjde ile
hutbemizi bitirelim:
“... Allah onları, altından ırmaklar akan Cennet’lere koyacak, içlerinde ebedî
olarak kalacaklardır. Öyle ki, Allah onlardan razı, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah taraftarlarıdırlar. İyice bilin ki, Allah taraftarları emellerine erenlerin ta kendileridir.”7
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6 M. Zevâid, 10/226.
7 Mücâdele, 22.

İslâmî Adalet ve Cemiyetimiz

İslâm Dini âdil olan Allah’ın insanlık için koyduğu adalet ölçülerine da
yalı bir hayat Nizamı’dır.
Dinimize göre adalet ferdî ve içtimaî hayatta istikrarın, güvencede olma
nın ve huzurun ana şartıdır. Ahiret mutluluğuna ermenin temel sebebidir.
Bunun içindir ki Kur’ân âyetleri ve peygamberimizin buyrukları;
a) Toplumsal vazifelerin dağıtımında
b) Emniyet ve adalet kurumlarının icraatında,
c) Toplum kuruluşları ile fert ilişkilerinde ve
d) Kişiler arası münasebetlerde, adaletli olunmasını emir buyurmaktadır.
Muhterem Mü’minler!
Adil olunması ile ilgili bir Kur’ânî yasasında Yüce Rabbimiz şöyle emir bu
yurur:
“Ey İnananlar! Kendiniz, ana-babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa adaleti titizlikle uygulayan ve Allah için şahitlik eden (insan)lar olun...”1
Manâsını sunduğumuz bu âyetten açıkça anlaşılacağı üzere İslâm Dini
mü’min, gayrı müslim ayırımı yapmaksızın, akrabalık türü yakınlık tefriki
ne yer vermeksizin adaletin tatbik edilmesini istemektedir. Mâide sûresinin 8.
âyetinde de hususiyle şu ölçüyü koymaktadır:
“... Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olun...”
Aziz Mü’minler!
a) Cemiyetlerin siyasî, iktisadî ve hukukî yönden istikrarlı bir bünyeye
1 Nisa, 135.
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sahip olabilmesinin biricik değişmez şartı, içtimaî vazifelerin adaletle dağıtı
mıdır.
Pek tabiîdir ki, bir cemiyette örneğin ilim kürsüleri, yönetim ve yargı or
ganları ve memuriyetler, inançlı, bilgili ve faziletli insanlara başta adalet ol
mak liyakat ölçü alınarak dağıtılmadıkça, o toplum güvensizlik ve çekişme
lerle za’fa uğrar.
Müslümanların bu karanlık ve geriletici duruma düşmemeleri içindir ki
Rabbimiz şöyle buyurmuştur:
“Hiç şüphesiz Allah size emanetleri (amme hizmetlerini) ehilleri (olan bilgi
ve ihtisas sahihleri) ne vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işiten
ve görendir.”2
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Aziz Peygamberimizin: “Vazifeler, yapabileceklere değil de bilgisiz ve tec
rübesizlere verildiğinde Kıyameti gözet.”3 buyurması da adaletsiz cemiyet bi
nasının çökeceği gerçeğini açıklamak içindir.
b) Cemiyetin mutluluğu ve gelişimi için sosyal görevlerin adaletle tev
zi edilmesi gereği kadar Emniyet ve Adalet teşkilâtlarının da adaletin kutsal
gölgesinde icrâât yapması gereklidir. Bunun içindir ki, İslâm Dini adaleti mül
kün temeli olarak vasıflandırmış, âdil uygulamayı ibâdet olarak değerlendir
miştir.
Adaletin, adalet müesseselerinde, adalet müvezzilerinin elinde, adalet adı
na, adaletsizce katledildiği bir cemiyette elbette huzur ve istikrar kalmaz. Güç
süzünü ezen, fakirini sömüren cemiyet elbette ki felah bulmaz.
İçtimaî buhranlarımızın en belirgin sebeplerinden biri de budur.
Emniyet ve Adalet kuruluşlarında adaletin gerçekleştirilmediği cemiyetle
rin çökmeye mahkûm olduğunu, bakınız Peygamberimiz nasıl açıklamıştır:
“... Zayıfların hakları kuvvetlilerinden alınmayan bir topluluğu Allah zul
me boyun eğme günahlarından nasıl arındırır.”
“Ey İnsanlar! (İyice biliniz ki;) sizden önceki topluluklar, içlerinden soy
lu; güçlü biri hırsızlık (gibi bir suç) yaptığında bağışlamaları, fakir; güçsüz biri
suç işlediğinde ceza tatbik etmeleri sebebiyle yıkıma uğramıştır.”4
2 Nisa, 58.
3 ElCamiüsSağîr (Iza vüsside), 1/36.
4 Sünenü İbni Mace, BabüşŞefâatı FilHudud, Hadis No: 2547.

Aziz Peygamberimiz, zulmün yargıyı rüşvetle satın almak veya yanıltmakla
meşrulaştırılamayacağını ve Allah’ın mutlaka tecelli edecek adaletinden kaçı
nılmayacağını da şöylece açıklamıştır:
“Ben ancak bir insanım. Siz yargılanmak için huzuruma geliyorsunuz.
Sizden biriniz delilini diğerinden daha açık bir şekilde (ortaya koyup) ifade
edebilir. Ben de dinlediğime göre kişinin lehine hüküm veririm. Ancak dinle
diğime göre hüküm vereceğim için mü’min kardeşinin aleyhine olmak üzere
kimin lehine hüküm verirsem (bilsin ki) ona ateşten bir parça ayırıyorum.”5
c) Emniyet ve Adalet müesseseleri dışındaki sosyal kurumlar ile ferd iliş
kilerinde de adaletin hâkim kılınması da gereklidir.
Bir cemiyette kamu kuruluşları âdil muamele yapmaz, krediler, burslar,
ihaleler, eğitim ve tedavi imkânları, adalet çiğnenerek çıkarlar/yandaşlar doğ
rultusunda dağıtılır, yegâne ümidi bu kuruluşlar olan ilgi ve yardıma muh
taç işsizler, fakirler ve âcizler kendi başlarına bırakılırsa, bu gibi toplumlarda
adâletsizliğin doğuracağı buhranlar, şüphesiz bütün toplum fertlerini etkileye
cek ölçüde büyük, sürekli ve acı olur.
Bunun içindir ki, Kur’ânımızda Rabbimiz:
“Adil olunuz. Adalet takvaya; Allah’ın rızasına daha yakındır...”
“Zalimlere meyletmeyiniz, yoksa ateş azabı sizi yakalayıverir...” şeklinde gerekçeli emirler vermekte, şu mühim gerçeği de sarih bir şekilde açıklamaktadır:
“... Allah zulmeden toplumu başarıya erdirmez.”6
Aziz Mü’minler!
d) Fertler arası münasebetlerde de adaletin yaşatılması zarurîdir.
Dinimiz, fertler arası münasebetlerde adalet ölçülerine riâyet edilmesini
ve böylece güven verici olunmasını îmanın gereği kılmıştır.
Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Gerçek Müslüman insanların (mallan, ırzları ve canları aleyhine) elinden
ve dilinden (bir adaletsizlik zuhur etmeyeceği hususunda) kendisine güven duydukları kişidir.”7
5 Sünenü İbni Mace, Hadis No: 2317.
6 Sırasıyla bak. Maide, 8; Hud, 113; Tevbe, 10; Enam, 152; Hud, 113.
7 R. Salihin, B. TahrimizZulmi, İ. Mace, Hn. 3934.
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Her şeyi yerli yerine koymak olan adaletin, fert icrââtında bütün söz, iş ve
davranışları içine alacak ölçüde şümullü olduğu da bir hakikattir.
a) Eksik ölçüp tartmak,
b) Sebepsiz olarak borcun ödemesini geciktirmek,
c) İşe zamanında gitmemek ve erkenden ayrılmak,
d) Üstlenilen görevi gereğince şartlarına uygun yapmamak,
e) Kamu mallarını, amme menfaatlerini gerektiği şekilde korumamak/zim
mete geçirmek…
Bütün bunlar ve benzerleri adaletsizliktir. Adaletsizlik olduğu için de hiç
şüphesiz zulümdür.
Kaçınmakla yükümlü kılındığımız zulüm ise Kıyamet Günü’nün azâb ve
zillet karanlıkları olup, cezası dünyada da görülecek olan pek büyük bir gü
nahtır.
410

Mü’minler!
İman bunalımı geçiren cemiyetimiz adaletsizlikten muzdariptir. Fakat za
lim olan, adaletsizliğe meyleden ve aracı olan yine bizleriz. Allah’a ve O’nun
ilâhî adaletine; Cennet ve Cehennem’e gereğince inanmayan insanımızdır.
Adaletsizliğin ana kaynağı Allah’a ve O’nun ilahi adaletine inançsızlık ol
duğu için dir ki mazlumumuz da zulme uğrarken adaletsizliği öğrenmektedir.
Ezilenimiz de ezmek çabasındadır. Etnik taleplere, grevlere, lokavtlara ve ha
pishane isyanlarına bakınız. Adaletin zulüm yoluyla istendiği görülebilecektir.
Mü’minler!
Kabirler açık, Allah’ın adalet günü yakındır. Adaletten ve ilâhî adalete ina
nanlardan yana olalım. İslâm insanı olmadan ve İslâm insanını yetiştirecek eği
tim düzenine talip olmadan muhtaç olduğumuz adaleti gereğince yaşayıp yaşa
tamayacağımızı bilelim.
Hutbemizi âyet ma’nalarıyla bitiriyorum:
“... (Adil olun.) Allah adaletli olanları sever.”
“Allah’ı zâlimlerin yaptıkları zulümden habersiz sanma.”
“...(İyice biliniz ki) Allah’ın laneti zalimler üzerindedir.”8

8 Mümtehine, 8; İbrahim, 42; Hûd, 18.

Duânın Dinimizdeki Önemi

Kur’ânın bildirdiği, Hz. Muhammed’in açıkladığı emirler ve yasaklara
uyarak olarak Allah’a karşı hayatını fiilî bir duâ şeklinde sürdürmekle mükel
lef olan Müslüman özel olarak kalp ve kafa diliyle de Allah’a yakarmakla yü
kümlüdür. Çünkü Rabbimiz duâ etmemizi şöyle emir buyurmaktadır:
“Rabbinize yalvararak ve için için duâ edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.”1
Duâ inanmaya, dayanmaya ve istemeye ihtiyacı olan insanı kudreti son
suz, bilgisi, rahmeti sınırsız, istenen her şeyi, dilediği anda yaratıp vermeye
muktedir olan Allah’a bağlıyan manevî bir rabıtadır.
Duâ, ızdırapların, maddî ve manevî dertlerin şifa kaynağıdır.
Duâ, insanı manevî öksüzlükten kurtaracak tek koruyucudur.
Duâ, ümit ve huzur menbaıdır. Yaşama aşkını dirilten bir rahmettir.
Allah şanını artırsın Peygamberimizin ifadeleriyle “Duâ, rahmet kapılarının
anahtarı, mü’minin silâhı, dinin direğidir. Duâ, ibâdettir, ibâdetin özüdür.”2
Bu sebeple duâ Mevlâsı katında mü’mine değer kazandıracak temel ibâdettir.
Furkân Sûresi Âyet 77:
“(Ey Peygamber) de ki! Duânız olmadıktan sonra Rabbiniz size niçin değer
versin...”
Yüce Rabbimiz Bakara sûresinin 186. âyetinde kendisine duâ edilmesini,

1 Araf, 186.
2 S. Tirmizî, Hn. 33689, C. Sağîr, 2/17.
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bütün isteklerin kendisine arzedilmesini emretmekte, duâlara icabet edeceği
ni de şöylece vaat etmektedir:
“ (Ey Peygamber!) Kullarım sana beni soracak olurlarsa (bilsinler ki,) şüp
hesiz Ben onlara çok yakınım. Benden istediğinde, duâ edenin duasını kabul ederim.
“Bana duâ edilmesi” emrime uysunlar ve benimle kendilerini güvene erdirsinler ki
doğru yolu bulsunlar.”3
Allah’a yönelme aşkını yitiren, duâ etme ihtiyacını rûhunda duymayan
insan yalnızca görünürde insandır.
Bunun içindir ki Kur’ânımızda Yüce Mevlâmız duâsızları yermekte, uğra
yacakları azabı da Mü’minûn sûresinin 60. âyetinde şöylece bildirmektedir:
“Rabbiniz buyurdu ki: Bana duâ edin; size karşılığını vereyim. Bana ibâdet
etmekten (duâdan) büyüklenip yüz çevirenler muhakkak küçülmüş kimseler
olarak Cehennem’e gireceklerdir.”
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Bizlere duâ etmemizi emreden ve duâlarımızı kabul edeceğini vadeden
Rabbimiz, Kur’ân’ımızda bizlere husûsiyle hangi hususlarda duâ edeceğimi
zi de öğretmektedir..
a) Mevlâmız, kendisinden bizleri en doğru yola ulaştırmasını, sevdiği ve
nimetlendirdiği kullarından kılmasını, güzelliklere ve ahlâkî değerlere erdir
mesini, katından sabır verip rahmet saçmasını, doğruya erdikten sonra kalple
rimizi sapıklıktan korumasını dilememizi öğütlemektedir.
Kur’ân’ımızda sunulan şu dua örneklerini kalbimizle iştirak ederek bera
berce dinleyelim:
[“(Rabbimiz!) Bizi (inanç, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. Kendile
rine nimet verdiğin kimselerin (Peygamberlerinin, dostlarının) yoluna erdir...”
“Ey Rabbimiz! Bize dünyada güzeli ver. Âhirette de güzeli ihsan et. Bizi Ce
hennem azabından koru.”
“... Ey Rabbimiz! Üzerimize (yağmur gibi) sabır yağdır. Müslüman ola
rak canımızı al.”
“Ey Rabbimiz! Bize hidâyet verdikten sonra kalplerimizi saptırma. Katın
dan bize rahmet ihsan et. Şüphesiz sen pek çok bağışlayansın.”]4
b) Rabbimiz kendisinden iç dünyamızı aydınlatmasını bilgilerimizi arttır
3 Bakara, 186.
4 Sırasıyla bak. Fatiha, 67; Bakara, 201; A’raf, 126; Ali İmrân, 8.

masını, güç getiremeyeceğimiz işlerle bizleri imtihan etmemesini, inançsızlar
ve ahlâksızlar güruhuna karşı bizleri kuvvetlendirmesini, affetmesini, huzu
runda zelil etmemesini, Cehennem’den koruyup Cennet’e erdirmesini isteme
mizi de emretmekte; muhtelif peygamberlerin ve sevimli kulların diliyle duâ
örnekleri vermektedir.
Bu örneklerden bir kısmı şu dualardır:
“... Rabbimiz! Nûrumuzu tamamla. Bizi bağışla. Sen her şeye güç yetiren
sin.”
“... Rabbim! İlmimi artır.”
“... (Ey) Rabbimiz! Bizim günâhlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı yar
lığa...”
“Rabbimiz! Unuttuk yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme.
Rabbimiz! Bize bizden önceki insanlara yüklediğin gibi ağır yük yükleme;
(çetin kulluk denemelerine uğratma.)
(Ey) Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizi affet, günahla
rımızı bağışla, bizi sevginle/rahmetinle kuşat. Sen bizim Mevlâmızsın. Artık
egemenliğini/yasalarını tanımazlara karşı da bize yardım et.”
“… Canımızı iyilerle birlikte al. Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize
vaat ettiklerini de bize ver. Kıyamet Günü bizi rezil etme. Çünkü Sen vadinden dönmezsin.”
“Beni nimeti bol olan Cennet’e varis olanlardan eyle.5
c) Yüce Rabbimiz, kendisinden hayırlı nesiller istememizi, ebedî âleme
göçmüş mü’min kardeşlerimiz ve yakınlarımız için de keremi bol zatına iltica
etmemizi tavsiye buyurmaktadır.
Aşağıda anlamları sunulan âyetler bu tür duâ örneklerini takdim etmek
tedir.
“...(Ey) Rabbimiz! Bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin
sevinci olacak iyi kimseler ihsan et...”
“Rabbim! Beni gereği gibi namaza devam edenlerden) kıl. Zürriyetimiz
den de böyle kimseler yarat. ..”
5 Sırasıyla bak. Tahrim, 8; Taha, 14; Ali İmrân, 147; Bakara, 268; Ali İmran, 1934; Şuara,
85.
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“(Ey) Rabbimiz! Kulluk hesabının görüleceği Kıyamet Gününde beni ana
mı ve babamı ve bütün iman edenleri yarlığa.”
“... (Ey) Rabbimiz! Bizi ve iman ile bizden evvel geçmiş olan kardeşleri
mizi bağışla. İman etmiş olanlar için kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz!
Sen çok şefkatli, pek merhametli olansın.”
“...Rabbimiz! Rahmet ve bilgi bakımından her varlığı kuşattın. Tövbe edip
senin yoluna uyanları bağışla. Onları Cehennem azabından koru.”6
Aziz Cemâatim!
Öğrettiği ve öğütlediği duâlarla Rabbimize yalvaralım. O, bizim Mevlâ
mızdır. O’na dayanalım. O’na yönelelim. O’na yakaralım.
Hutbemizi, mukaddes hayatı, lisanî ve fiilî bir duâ içinde geçen şanlı Pey
gamberimizin yaptığı ve bizlere öğrettiği duâlardan bir demet sunarak bitirelim:
Allahım! Ben Senden hidayet, iffet ve gönül zenginliği isterim.
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Allahım! Beni affet. Doğru yola ilet, bana afiyet ver, beni helâlden rızıklandır.
Allahım! Kalbimizi rızana uygun amel ve ibâdete çevir.
Allahım! Tahammül edilemeyecek belâdan, insanı ölüme kadar sürükleye
cek musibetten, düşmanları sevindirecek bir zulme uğramaktan sana sığınırım.
Allahım! Bütün işlerimde beni muvaffakiyete erdir. Nefsimin şerrinden
beni koru.
Allahım! Faydasız ilimden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, fakirlik
ten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
Allahım! Kötü huylardan ve işlerden, nefsânî arzulardan sana sığınırım.
Allahım! Senden senin sevgini ve seni sevenleri sevmeği ve senin muhab
betine ulaştıracak amelleri dilerim.
Allahım! Senden Cennet’e nailiyeti, Cehennem azabından kurtuluşu dile
rim.7

6 Sırasıyla bak. Furkan, 74; İbrahim, 4041; Haşr, 10; Mü’min, 7.
7 Dualar R. Salihin’in Duâ Kitabı’ndan derlenmiştir.

Duânın Kabul Olunmasının Şartları

Duâ ruhun gıdası, kalbin nuru ibâdetlerin özüdür. Duâ insanlık çizgisin
de tutan, yücelten ilâhî sevgiye erdiren mana aracıdır.
Duâ kabul olunacak bir sığınıştır. Dileğe kavuşturacak yoldur.
Rabbimiz şöyle buyurur:
“(Ey Peygamber!) Kullarım beni sana sorarlarsa de ki; ben onlara çok yakınım. Duâ ettiği zaman duacı kulumun isteğini kabul ederim...”1
Mü’minler!
Duâ mutlaka kabul olunacak bir ibâdettir. Ancak duayı Peygamberimizin
bildirdiği şartlara uygun olarak yapmak lâzımdır.
Bu şartlan beş madde halinde şöylece özetleyebiliriz.
a) Duamızın kabul olunmasının ana şartı vücudumuzu helal kazançla
alınmış helal gıdalarla beslemek ve giydirmektir.
Aşağıda sunacağımız hadis bu gerçeği açıklamaktadır.
Sa’d b. Vakkas (Peygamberimizin huzurunda ) ayağa kalktı ve:
 Ya Resûlellah! Beni duâsı kabul olunanlardan kılması için Allah’a duâ
ediniz, ricasında bulundu.
Hz. Peygamber (ona duâ etmedi fakat duâsı kabul olunacak kullardan ol
manın yolunu göstererek) şöylece öğüt verdi:
 Ya Sa’d? Yemeğini helal kazançla alınmış helal gıdalardan hazırla. (Helâl yer,
helâl içersen) duâsı kabul olunan kullardan olursun.

1 Bakara,186.
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Muhammed’in canını kudreti altında bulunduran Allah’a yemin ederim
ki karnına haram lokma atan kişinin kırk gün (duâsı) kabul olunmaz.
Vücudu haramla; (faiz, rüşvet, karaborsacılık, emeği sömürmek ve eksik
tartıp ölçmek gibi haramlar) la beslenen kişi Cehennem ateşine daha yakındır.2
Duânın kabul olunması için riâyet olunması gereken bu şartla ilgili bir di
ğer hadîslerinde ise Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:
“Kişi... elini semaya doğru kaldırır. Ya Rab! Ya Rab! der, (ister). Fakat yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır. Haramla beslenmiştir. Bu durumu {devam ettikçe) duâsı nasıl kabul olunur.”
Mü’minler!
b) Duânın kabulü şayan olmasının bir şartı da duâya Allah’a hamd ve Pey
gamberimize salât ve selâm ile başlamaktır.
İlk mü’minlerden Übeyd oğlu Fudâle (r.a.) şöyle anlatıyor.
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Allah’ın Resulü (s.a.) Hz. Muhammed (Mescit’de) otururlarken bir adam
(gelerek Mescid’e) girdi. Namaz kıldı, (namazını bitirince de) “Allahım! Beni
affet bana merhamet et” şeklinde duâ etmeye başladı.
Allah’ın Resulü (ona) şöyle buyurdu:
 Ey namaz kılıp duâ eden kişi! Acele ettin. (Bundan sonra şöyle yapıver:)
 Namazını kılıp oturunca Allah’a lâyık olduğu şekilde hamd et. Bana da salât
getir. Sonra (dilediğin gibi) Rabbine duâ et.3
c) Makbul olacak duânın bir şartı da, mutlaka kabul olunacağı inancıy
la duâ etmektir.
Salât ve Selam üzerine olsun Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Kabul buyuracağına tam bir şekilde inanarak Allah’a duâ ediniz.”4
Duâlarımızın mutlaka karşılık göreceği hususunda Peygamberimiz bir di
ğer hadîslerinde de şöyle buyurmuşlardır:
“Rabbimiz ikramı bol ve haya sahibi bir Rab’dır. Ellerini kendisine uzatan
kulunun ellerini boş çevirmekten utanır.”5

2
3
4
5

M. İ. Kesir, Bakara, 168, 1/149.
S. Tirmizî, Hn. 3473.
Tac, 5/110.
Tac, 5/113.

d) Duânın kabul olunmasının bir önemli şartı da günahı gerektirecek bir
istekte bulunmamak ve acele etmemektir.
Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle anlatıyor:
Allah’ın Resulü (duâlarımızla ilgili olarak) şöyle buyurdu:
 Günahı (gerektirecek) veya akrabalık ilişkilerinin kopmasına sebep ola
cak bir hususta dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe her bir kulun duâsı ka
bul olunur. (Rabbinden istediği kendisine verilir.)
(Bir sahâbî tarafından) soruldu:
 Ya Resûlellah! (Müminin duâsının kabulüne engel olan) acele nedir?
Allah’ın Resulü (s.a.) “aceleyi” şöylece açıkladı:
 Duâcı kul; Allah’a dua ettim, (evet) duâ edip-istedim de duâlarımın kabul olunduğunu görmedim, der. Bu durumda (duâ etmekten) usanır ve duâyı bırakır. (İşte bu
davranış duânın kabulüne engel olan aceledir.)6
e) Duânın kabul olunmasının bir mühim şartı da bir mü’minin helakini
veya zarara uğramasını dilemek gibi İslâm Dini’nin ilkeleri ile çatışan bir hu
susta olmaksızın, bağırıpçağırmaksızın, konuşur gibi hitaplarda bulunmaksı
zın ve zoraki edebî sanat gösterileri yapmaksızın duâ etmektir.
Rabbimiz duâda da olsa meşru sınırları aşanları sevmediğini şöylece beyân
etmektedir:
“Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O, aşın gidenleri sevmez.
Yeryüzünü düzelttikten sonra orada bozgunculuk yapmayın. Azabından korkarak ve rahmetini umarak Allah’a duâ edin. Şüphesiz ki, Allah’ın rahmeti, iyilik
yapanlara pek yakındır.”7
Mü’minler!
Özetlediğimiz şartlarına riayet edilerek arı bir gönül ve samimi bir dil ile
yapılacak duâ Rabbimiz katında kabul olunacağı ve kul hakkındaki ilahî tak
dir de duâ ile değişebileceğinden Peygamberimiz bizleri birbirimize bedduâ
etmekten sakındırarak şöyle öğüt vermiştir:
“Sakın ha kendi nefisleriniz aleyhine istekte bulunmayınız. Çocuklarınıza bedduâ etmeyiniz. Mallarınız aleyhine de bedduâda bulunmayınız. Zira isteklerin
6 R. Salihin, B. Fi MesâilidDuâ, Hn. 4.
7 A’raf, 5556.
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Allah’a sunulacağı ve O’nun tarafından kabul edileceği bir anda duâ etmiş olursunuz da Allah bedduâlarınızı kabul buyurur.”8
Yüce Rabbimden, bizleri kabul buyuracağı duâları yapma mutluluğuna
erdirmesini diler, hutbemizi Peygamberimizin yaptığı bir duâ ile bitiririm:
“Allahım! Senin emirlerine ve yasaklarına aykırı çıkmamıza engel olacak
şekilde bizleri korkun/saygına erdir. Cennet’ine erdirecek ölçüde bizleri itaate
muvaffak kıl. Dünya hayatının felâketlerini kolaylıkla göğüslettireceğin güçte
bize sarsılmaz bir inanç ver.
Allahım!.. Bizleri yaşattığın sürece kulaklarımız, gözlerimiz ve bedeni gü
cümüzden bizi yararlandır.
İntikam duygularımızı ancak bize zulmedenlere yönelt. Düşmanlarımıza
karşı bize yardım et.
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Ya Rab! Bizi dinimizin ölçülerine aykırı yaşamak felâketine uğratma. Dün
ya hayatını arzularımızın gayesi, ilmimizin amacı kılma. (Senden korkmaya
cak ve) bize merhamet etmeyecek olanları üzerimize salma.”9

8 R. Salihin, B. F. M. Duâ, Hn. 2.
9 ag. eser ve bab.

Kabul Olunacak Duâlar

İnsan zayıf bir fıtrat üzere yaratılmış iltica etmeye muhtaç bir varlıktır.
Mü’min bu ihtiyacın şuuruna varan, Allah’a yönelmenin zaruretini ve aş
kım ruhunda duyan insandır.
Dua mü’minin ruhunun gıdası, güç kaynağı ve ibadetidir.
İç huzuruna ermek ve kulluk görevini yapmak için mü’min dua edecek
tir. Kabul olunacağı inancıyla duaya devam edecektir.
Yüce Rabbimiz “... Bana dua ettiği zaman duacı kulumun duasını kabul
ederim...” buyurarak dualarımızı kabul edeceğini vadetmekte, Peygamberimiz
de şöylece müjde vermektedir:
“Yeryüzünde Allah’a dua eden her bir mü’minin Allah (ya duasını kabul ederek)
ona istediğini verir. Ya da istediğine eş değerde olacak bir kötülüğü ondan giderir...”1
Helal gıdalarla beslenmiş vücudumuzla yapacağımız, Allah’a hamd ve Pey
gamberimize salât ve selâmla başlayacağımız, inançla sürdüreceğimiz duaları
mızın kabul olunacağında şüphe yoktur.
Ancak her bir duamız kabul olunabilirse de bazı zamanlarda yapılacak du
alarla bazı kişiler tarafından yapılacak duaların daha çok kabul olunma imtiyaz
ları (ayrıcalıkları)vardır.
Saygıdeğer mü’minler!
a) Beş vakit namazın ardından yapılacak dua ile gece yarısından sonra ya
pılacak duâ kabul edilecek duaların başındadır.
Ebû Umame (r.a.) anlatıyor.
Peygamberimize (s.a.) soruldu:
1 R. Salihin, B. F. Mesail MinedDua, Hn. 6.
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 Ya Resûlellah! (Allah katında) daha çok kabul olunacak dua hangisidir?
Şöyle buyurdu:
 Beş vakit namazın ardından yapılacak dua ile gece yansından sonra ya
pılacak dua (daha ziyade kabul olunacak duadır.)2
Namaz kulu Allah’a yaklaştıran bir ibadet olduğu için Peygamberimiz
dualarımızı özellikle farz namazların hemen akabinde yapmamızı tavsiye bu
yurmuştur. Gece yarısından sonraki seher vakitleri ise insanın kafasının arın
dığı, kalbî hassasiyetinin arttığı, içtenlikle dua arzusunu duyduğu Allah’ın da
mağfireti ile tecelli ettiği vakitlerdir. Seherlerde verimli istiğfarlar ve dualar ya
pılabileceği için Rabbimiz ve Peygamberimiz bizleri seher vakitlerinde istiğfar
ve duaya teşvik buyurmuştur.
Peygamberimiz şöyle buyurur:
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“Yüce Allah’ımız, her gece, gecenin son üçte birinde dünya semasına tecel
li eder de şöyle buyurur:
Bana kim dua eder ki duasını kabul edeyim; kim ister ki ona vereyim. Kim
bağışlanmasını diler ki onu affedeyim.”3
Seher vakitlerini değerlendirenler için Mevlâmız şöyle buyurmaktadır.
Zâriyat Sûresi 1518:
“İslâmi çizgide yaşayanlar Rablerinin kendilerine verdiği nimetleri alarak
Cennet’lerdedirler, pınar başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan önce (dünya hayatında) Allah görüyor şuuru içinde amel ederlerdi. Geceleri pek az uyurlar, seherlerde de Allah’tan bağışlanmalarını isterlerdi.”
b) Ezanlarla farz namazlar için getirilen ikâmetler arasında yapılan dualar
kabul buyrulacak dualardır.
Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklar:
“Ezanla ikâmet arasında yapılan duâ kabulü şayandır. Bu arada duâ ediniz.”4
c) Namazda secdede olduğumuz an da duaların daha ziyade kabul oluna
cağı andır.

2 S. Tirmizî, K. Deavat, Hn. 3492.
3 M. S. Müslim, Hn. 1880.
4 C. Sağîr, 2/17.

Peygamberimiz secdelerimizi değerlendirmemizi şöylece öğütlemiştir:
“Kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede olduğu andır. (Secdede) çok çok
duâ ediniz.”5
d) Cuma gününün ihtiva ettiği fakat çok çok dua edilmesi için açıklanma
yan bir saat de duaların kabul olunacağı zamandır.
Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklıyor:
“Cuma günü’nde bir saat vardır. Bir kul o saate denk düşürerek namaz kı
lar ve Allah’tan bir hayır dilerse Allah ona dilediğini verir.”6
e) Ramazan geceleri, Ramazan ve Kurban bayramları geceleri, Miraç, Be
rat ve Kadir geceleri de duaların daha çok kabul olunacağı kutsal zamanlardır.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız günler saatler ve anlar duaların daha zi
yade kabul olunacağı zaman birimleri olduğu gibi bazı kişilerin yaptığı dualar
da kabul olunma açısından imtiyazlıdır.
Peygamberimizin sunacağımız şu hadisleri bu gerçeği açıklamaktadır:
“Bir Müslüman’ın gıyabında bir din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur.
Müslüman, din kardeşine dua ettikçe yanı başındaki özel vazifeli melek de şöy
le duâ eder:
 Allah duanı kabul etsin. Sana da din kardeşin için istediğinin bir eşini versin.”
“Ana-babanın çocuklarına duası Peygamberin ümmetine yaptığı duâ gibidir;
kabul olunur.”
“Üç duâ vardır ki kabul görür: Bunlar; mazlumun bedduâsı, misafirin duası ve
ana-babanın çocuğuna duâsıdır.”7
Peygamberimizin sunduğumuz açıklamaları bizleri kendi nefislerimiz ya
nı sıra eşlerimiz, çocuklarımız dostlarımız ve bütün mü’minler için duâ etme
ye teşvik buyurduğu gibi duâ almaya da yöneltmektedir. Hele hele duâ almak
gayemiz olmalıdır.
Yüce Peygamberimizin Hz. Ömer’e hitaben: “Kardeşcağızım! Bizi de dua
dan unutma” buyurması birbirimizin hayır duasını almaya ne derece muhtaç
olduğumuzu göstermektedir.8
5
6
7
8

C. Sağîr, 1/52.
İ. Mace, Hn. 1137.
Sırasıyla bak. M. S. Müslim, Hn. 1882; C. Sağîr, 2/15; Tirmizî, Hn. 3442.
Tac, 5/116.
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Muhterem Mü’minler!
Dünya ve âhiret saadetimiz için şartlarına riayet ederek ve kabul anlarını
da gözeterek Rabbimize dua edelim. Bizler Allah’a dua etmekle, Allah katında
değer kazanacağız. Bu gerçeği Rabbimiz bakınız nasıl açıklıyor:
“Ey Peygamber! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin...”9
Mü’minler!
Şanlı Peygamberimiz:
“İnsanların en âcizi dua etmekten âciz olandır.”10buyururlar.
Böyle bir zavallılığa düşmeyelim. Zira duasızlık bizi yalnız duanın feyzin
den ve mutluluğundan mahrum kılmaz, Allah’ın gazabına da götürür. Bakınız
Peygamberimiz bizi nasıl uyarıyorlar:
“Kim Allah’tan -dua ile- dilemez; istemezse Allah ona gazab eder.”
“(Çünkü) duayı terketmek günahtır.”11
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Hutbemizi, mukaddes hayatı lisanî ve fiilî bir duâ ile yakarma içinde ge
çen şanlı Peygamberimizin yaptığı ve bizlere öğrettiği dualardan bir demet su
narak bitirelim:
“Ey Göklerin ve yerin yaratıcısı, gizliyi ve açık olanı bilen Allahım! (İbâdet
olunacak: emirleri ve yasaklarına da uyulacak senden başka) hiçbir ilâh yok
tur. Ancak Sen varsın. Sen bütün varlıkların Rabbi ve sahibisin.
Nefsimin (yaptığı ve yapabileceği kötülüklerin) şerrinden, Şeytan’ın şer
rinden ve onun koştuğu şirk’ten (sana sığınırım.) Nefsim aleyhine kötülük
yapmaktan, bir Müslüman’ı kötülüğe uğratmaktan sana sığınırım.”
“Allahım! Günah(lar)ımı bağışla. Benim rızkımı çoğalt. Bana rızık olarak
verdiğin nimetleri benim için bereketlendir.”
“Peygamber Muhammed’in Rabbi olan Allahım!
Günahlarımı bağışla, kalbimin (insanlara karşı oluşan ve oluşacak) olan ki
nini gider.
Beni yaşattığın sürece (emirlerin ve yasaklarından) saptırıcı fitnelerden
beni kurtar (Allahım!)”
9 Furkan, 77.
10 K. Hâfâ, Hn. 408.
11 S. Tirmizî, Hn. 3370.

“Allahım! Bana acı. Bana sıhhat ver.”
“Allahım! Bütün elemlerden, tüm tembellik türlerinden ve kabir azabın
dan sana sığınırım.”
“Allahım! Sana kavuşacağımız ölüm günümüzü günlerimizin en hayırlı
sı kıl.”
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Kur’ân’ı Okumak, Anlamak ve Uygulamak Vazifemizdir

Kur’ân; Yüce Rabbimizin seçtiği ve son ve evrensel Peygamberi kıldığı Hz.
Muhammed’le insanlığa bildirdiği yasalarının bütünüdür.
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Allah’ı tanıtan, hayatın başlangıcı ve sonucunu bildiren âyetleri, sunduğu
umumî hayat kanunları, felâket ve mutluluk sebebi olan yaşayış şekillerine ait
tarihî belgeleri, kâinatla(evrenle) ilgili ilmî mucizeleri, Hak’kı, bâtıllardan ayı
rıcı düsturları ve insanlığın ölüm ötesi yaşamını açıklayan haberleri ile Kur’ânı
Kerîm bütün akıl sahihleri için hidâyet kaynağıdır.
Mü’min bütün Kutsal Kitap’ların özünü içeren Kur’ân’a iman eden ve
onun ihtiva ettiği itikadî, iktisadî, içtimaî, hukukî ve ahlâkî bütün düsturla
rının Mevlâmız tarafından konulan emirler ve yasaklar olduğuna inanan ve
Kur’ân Nizâmı’nı yaşamaya bütün varlığıyla yönelen insandır.
Mü’min Kur’ân insanıdır. O’nu okumak, anlamak, yaşamak ve yaymak
la görevlendirilmiştir.
a) Rabbimizin “…Kur’ân’dan kolayınıza geleni okuyunuz...” şeklindeki em
rinin gereği olarak mü’minin Kur’âna karşı ilk vazifesi ibadet olduğu inancıy
la O’nu sık sık okumaktır. Kur’ân’ı orijinal harfleriyle öğrenerek ihlâsla tilâvet
etmektir.
Müslüman’ın inandığı ve hayat Nizamı edindiği Kur’ân’ı tecvid üzere gü
zelce okuyamamasının mazereti olamaz. Hiç bir mü’min, ben Kur’ân okuyamı
yorum dememelidir. Bu çok acıdır ve cehaletlerin en çirkinidir. Çünkü, O’nun
öğrenilmesi, günde 12 saat olmak üzere, en çok bir aylık bir iştir.
Devrimizde bir çok mü’minin Kelimei Şahâdet cümlesini bile rahatlıkla
telâffuz edememesi, ilk defa karşılaşılan yabancı bir dilin kelimelerini telâffuz

eder gibi Kur’ân kelimeleri üzerinde zorluk çekmesi ve bunun böyle devam
edip gitmesinin inanç zaafı olmaktan başka bir izahı yoktur.
Her mü’min, Kur’ân’ı aslî harfleriyle okumasını öğrenecektir. Bu, dinî bir
vazifedir ve bir ibâdettir.
Bu mevzuda Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir.”
“Kim Kur’ân’dan bir harf okursa o harf sebebiyle ona bir birim sevap ve
rilir. Her bir sevap ise on katı ile mükâfatlandırılacaktır.”1
İslâm Dini’ni aşkla yaşayabilmesi için mü’minin Kur’ân’ı ciddî ve sürek
li bir şekilde okuması gerekir. Bundan ötürüdür ki mü’minlere emredilen ve
günde beş defa kılınması gereken namazlarda, başta Fatiha sûresi olmak üzere
Kur’ân’dan bölümler okunması emredilmiştir. Böylece mü’minlere namaz ça
ğı öncesi Kur’ân eğitimi gerekli kılındığı gibi, hayat süresince de Kur’ân’la fikrî
ve kalbî bir rabıta kurmaları sağlanmıştır.
Şu eşsiz ve tarife sığmaz ihtişama bakınız ki, her mü’min, en az günde beş
defa namazlar aracılığı ile Kur’ân’la doğrudan doğruya bir bağlantı kuracak
tır. İslâm Dini’nin iman, ahlâk, iktisad, hukuk v.s. düsturlarını oluşturan eden
Kur’ân âyetlerini, Rabbinin huzurunda, Rabbinden indirilen şekliyle okuyarak
ve dinleyerek Allah’a ibâdet edecektir.
Muhterem Mü’minler!
Kur’ânı okumak mümin için ne derece lüzumlu ise öğrendiklerini koru
mak ve unutmamak da o nispette zarurîdir.
Bu sebepledir ki, Peygamberimiz Kur’ân’a karşı gösterilecek alâkasızlığın
manevî sorumluluğuna değinerek şöyle buyurmuşlardır:
“(Kurân’dan bildiklerinizi mutlaka muhafaza ediniz. Çünkü) bana üm
metimin günahları gösterildi de, kendisi Kur’ân’dan bir sûre veya bir âyet öğ
renip de sonra onu unutan kişinin günahından daha büyüğünü görmedim.”2

1 Müzzemil 20; Tac, 4/54.
2 Tac, 4/9.
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Mü’minler!
b) Kur’ânı aslî harfleri ile fakat anlamayarak okumuş olmak bir ibâdet ise
de asıl gaye O’nu anlamaktır. Bu sebeple Kur’âna yönelik bir görevimiz de onu
anlamaya çalışmaktır.
İslâm Dini temel yasalarını teşkil eden Kur’ân’ın anlaşılmasını belirli züm
relerin tekeline bırakmamıştır. Kur’ân, her bir ferd için gönderilmiştir ve Kur’
ân mesajı ana hatlarıyla herkes tarafından anlaşılacak kadar açıktır.
Bu gerçeği ifade etmek içindir ki Rabbimiz şöyle buyurmuştur:
“Andolsun ki, biz, Kur’ân’ı anlaşılması/üzerinde düşünülmesi için kolay
laştırmışızdır. O halde bir düşünen (ibret alan) var mı?”3
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Kur’ânı biraz olsun anlayarak okumuş olmak için, Kur’ân’ın orijinal harf
leriyle yazılmış metnini ihtiva eden meâl ve tefsirlerinden sıra ile günlük ders
ler takip etmeliyiz. Bir sayfa metin, akabinde de okunan sayfanın tercümesi ve
tefsirini okumalıyız.
Ayrıca, muhtelif mevzûlardaki Kur’ân âyetlerini açıklayıcı ilmî eserleri de
ciddi bir gayretle takip etmeliyiz.
Kur’ânı okumanın, onu anlamak için olacağı gerçeğini kavrayamayan
birçok mü’min kardeşimiz, hatta birçok din görevlimiz, Kur’ânı yıllarca oku
dukları, defalarca hatmettikleri halde tercüme ve tefsirlere rağbet etmedikleri,
sunduğumuz usûlü benimsemedikleri için, Kur’ân’ın manâ zenginliklerinden
feyiz alamamışlardır. Biz, bu duruma düşmemeliyiz.
c) Hayat Nizâmı’mız Kur’ân’ımızı okumak, anlamak için olacağı gibi, an
lamak ta şüphesiz tatbik etmek için olacaktır. Mü’minin Kur’ân’a imanı zaten
O’nu yaşamak içindir.
Kur’ân’a karşı bu üçüncü görevimizle ilgili olarak Yüce Rabbimiz şöyle bu
yurur:
“İşte bu Kur’ân, indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Artık Kur’ân’a uyun, (O’nun
emir ve yasaklarına aykırı davranıştan) sakının ki merhamet olunasınız.”4
Mü’min Kur’ân’ı mûsikisinden yararlanmak ve kültürünü artırmak için
okumayacaktır. O’nu yaşamak için öğrenecek, okuyacak ve dinleyecektir.
3 Kamer, 17.
4 En’am, 155.

Kur’ânı tebliğ eden, nurlu ve mukaddes hayatıyla da yaşayarak açıkla
yan biricik Önderimiz/Peygamberimiz Kur’ân’ı yaşamamız konusunda şöyle
buyurur:
“Kur’ân; (maddî ve manevî bunalımların) şifa kaynağıdır.”
“Kur’ân’a sarılınız. Onu hayat rehberi tanıyınız. Çünkü, O, alemlerin Rabbi
olan Allah’ın sözüdür...”
“Allah’ın kelâmının; (emir ve yasaklarının) insanların koyduğu yasalara
üstünlüğü ise Allah’ın yaratıklarına üstünlüğü gibidir.”
“(İşte bu sebepledir ki) Allah, (emir ve yasaklarını ihtiva eden) Kur’ân’la
amel eden toplumları yükseltir. O’nun izinden gitmeyenleri de alçaltır.”5
Tatbik olunmayan bilgilerden bir menfaat edinilemeyeceği gibi, inanılan,
okunan, anlaşılan, fakat yaşanmayan Kur’ân’dan da özlenen faydalar sağlana
mayacaktır.
Yararlanmak şöyle dursun, bilerek ve ısrar ederek Kur’ân düzenine ay
kırı yaşayanlar, dünya hayatında buhranlarla, Âhiret hayatında azaplarla
cezalandırılacaklardır.
Rabbimiz bu gerçeği şöyle açıklar:
“Benim zikrimden (Kur’ân’ımdan) yüz çeviren kişi için (buhranlarla do
lu) dar bir hayat vardır...”
“İnkâr edenler ve âyetlerimizi yalanlayanlar (yok mu?) Onlar Cehennemliklerdir. Orada ebedî olarak kalacaklardır.”6
d) Kur’ânla alakalı dördüncü görevimiz de onun mesajlarını yaymaya ça
lışmaktır. İnşaallah bu görevimizi bağımsız olarak işleyeceğiz.
Mü’minler!
Kur’ân’ımızı okuyalım. O’nu anlamaya çalışalım. Çocuklarımıza Kur’ân
öğretelim. Onlara Kur’ân öğretmenin en mühim vazifemiz olduğunu bilelim.
Zira Kur’ânı okuyamayan kişi namaz kılmak için bilinmesi zarurî olan âyetler
ve sûreleri, doğru okuyamaz. Kur’ânsız da namaz olmaz. Dostlarımızla bir ara
ya gelerek Kur’ân’ın tercüme ve tefsirlerini okuyalım. Öğrendiklerimizle amel
edelim. Öğrendiğimiz Kurân mesajlarını çevremize yayalım. Dünya ve Ahiret
5 Sırasıyla bak. K. Hafâ, Hn. 187; C. Sağîr, 2/64; Tac 4/6; R. Salihin ve Ter. 2/341.
6 Tâhâ, 124; Bakara, 39.
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mutluluğu “Yolların en güzeli ve doğrusuna ileten, iman ederek hayırlı işler
yapanlara büyük bir mükâfatı müjdeleyen.”7 Kur’ân’ın dostlarınındır.
Yüce Rabbinden, Kur’ân’ı, gönüllerimizin baharı, kalplerimizin şifası, ha
yat yolumuzun nuru, kabirlerimizin aydınlığı kılmasını diler, hutbemizi bir
hadîs manâsıyla bitiririm!
“Kur’ân-ı okuyan, bütününü (veya bir kısmını) ezberleyen, O’nun helâl kıldığını helâl, haram kıldığını da haram kabul eden kişiyi Allah Kur’ân sebebiyle Cennet’e sokacak ve ailesinden Cehennemlik olan on kişiye de şefaat ettirecektir.”8
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7 İsra, 9.
8 İ. Mace, Hn. 4209; Tac, 4/6.

İslâm’da Her Gün Anneler Günü’dür

Yaratandan ötürü bütün canlılara merhameti ve tüm insanlara sevgiyi öğüt
leyen dinimiz, husûsiyle anne sevgisine en üstün değeri vermiştir. Anaya saygı
ve ikramı, Allah’a ibâdetten sonra, mükâfatı mutluluk ve Cennet olacak biricik
amel olarak sunmuştur.
Kur’ân ifadelerinde kudsîleşen, Peygamberimizin dilinde yüceleşen anne,
merhameti, çileyi, sabrı ve fedakârlığı aşk haline getiren, duası makbul ve kal
bî hoşnutluğu Cennet sebebi olan en saygıdeğer insandır.
Mevlâmız şöyle emreder:
“Rabbin yalnızca Kendisine ibâdet etmenizi ve anayababaya iyilikte bu
lunmanızı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında birlikte yaş
lanacak olurlarsa onlara “öf” bile deme. Onları azarlama. Onlarla güzel söz söy
le. Onlara acıyarak tevazu kanadını indir ve şöyle dua et:
 (Yüce) Rabbim! Onlara sevgini ve şefkatini göster. Çünkü ben çocuk iken onlar da beni (sevgi ve şefkatle) büyütmüşlerdi.”1
Öksüzlük beşiğinde büyümüş, altı yaşında iken kaybettiği anneciğinin
kabri başında nurlu gözleri yaşla dolmuş, süt annesini ‘anneciğim’ diyerek baş
tacı edinmiş sevgili Peygamberimiz de, anne sevgi ve saygısını İslâmî imanın
ve ahlâkın temel görevi olarak öğretmiş ve şöyle buyurmuşlardır:
“... Allah analarınıza itaati emreder. Analarınıza ikramı emreder. (Evet evet)
Allah analarınıza saygıyı emreder...”2
Sevgili Peygamberimiz, kendisine “Ya Resûlellah! İnsanlar içinde maddî
1 İsra, 2324.
2 İbnü Kesîr, İsra, 23, 3/35.
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yardımıma ve manevî ilgime en çok lâyık olan kimdir?” diye soran bir mü’mine
de şu cevabı vermişlerdir:
“Yardımına ve ilgine en ziyade lâyık olan annendir, annendir, annendir, sonra
da baban gelir.”3
Allah şanını artırsın Aziz Peygamberimiz, onlara karşı gösterilmesi ge
reken saygının ve yapılması gerekli olan yardımın ölçüsünü öğrenmek isteyen
bir mü’mine de bu görevin sürekli ve sınırsız olduğunu açıklamak için şöyle
buyurmuşlardır:
“Anan ve baban senin Cennet’in ve Cehennem’indir.”4
(Onlara itaat etmen ve ikramda bulunman Cennet’e girmene, karşı gel
men ve alakasız kalman da Cehennem’e düşmene sebeptir.)
Aziz Mü’minler!
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Gerçekten ana sevgisi ve ilgisi mü’minler için ebedî mutluluk vesilesidir. Bu
gerçeği duyurmak içindir ki Peygamberimiz bizleri şöylece müjdelemişlerdir:
“Cennet anaların ayağı atındadır.”
“Anasının ayağını öpen Cennetin eşiğini öpmüş olur.”5
Aşağıda sunacağımız hadîs de dinimizin ana sevgisi ve ilgisine verdiği de
ğeri bakınız nasıl vurgulamaktadır.
İlk inananlardan sahabi CahimetüsSelemî şöyle anlatıyor:
“Hz. Peygambere geldim ve arzumu şöylece dile getirdim:
 Ya Resûlellah! Cihad yaparak Allah’ın rızasını ve âhiret yurdunun saa
detini kazanmak dileği ile ben de seninle beraber savaşa girip cihad yapmak
için yanınıza geldim.
Hz. Peygamber bana şöyle buyurdu:
 Arzusuna eresice adam! Annen sağ mıdır?
 Evet, sağdır Ya Resûlellah!
 Evine dön, ananın nafakasını sağla, ona sevgi /saygı göster.
CahimetüsSelemî anlatımını şöylece sürdürüyor: Peygamberimizin hu
3 EtTac, 5/4, (İhtisar yapılmıştır.)
4 Sünenü İbni Mace, Hadis No: 3662.
5 KeşfülHafâ, Hadis No: 1078, İbnü Abidin, 5/323.

zurundan ayrıldım fakat tekrar gelerek arzumu dile getirdim. Peygamberimiz
le aramda aynı şekilde bir konuşma geçti.
Üçüncü defa gelerek Allah’ın rızasını ve âhiret yurdunun saadetini kazan
mak için kendisiyle beraber savaşmak istediğimi ısrarla belirtince Hz. Peygam
ber bana şöyle buyurdu:
 Be acınacak adam! Ananın ayaklarına kapan. Zira Cennet orada; ananın
yanındadır.”6
Peygamberimiz, ana sevgisi ve saygısını Âhiret hayatının mutluluk sebebi
kılamayan bedbahtları da beddua vasfındaki şu sözleri ile yermiş/kınamışlardır:
“Anababasından biri veya her ikisi ihtiyarlık zamanlarında kendisinin ya
nında bulunur da (onlara gereken sevgiyi, saygıyı ve yardımı göstermediğin
den) Cennet’e giremeyen kişi sürüm sürüm sürünsün.”7
Mü’minler!
Analara baş kaldırmanın, gönül yakıcı, kalb kırıcı sözleri onlara reva gör
menin, korkunç bir nankörlük ve taşları çatlatacak bir hissizlik içerisinde on
ları kendi başlarına terk etmenin, insanlık omuzlarını çökertecek, dünyada ce
zası çekilecek ve Ahiret’te azabı tadılacak pek büyük bir günah olduğunu da
Şanlı Peygamberimiz şu hadisleriyle açıklamışlardır:
“Allah sizlere (hususiyle) analara saygısızlığı ve ilgisizliği haram kılmıştır.”
“(İyice biliniz ki Cehennem azabına sürükleyecek) büyük günahlar; Al
lah’a ortak koşmak, adam öldürmek ve anababaya isyan etmek/baş kaldır
maktır.”
“Allah, günahlardan dilediğini affeder de yalnız anababaya isyan günahı
nı affetmez. Bu günahı işleyene ölümünden önce, yaşarken de cezasını âcilen
verir.”8
Taşıdığı büyük önemden ötürüdür ki dinimiz ana sevgisi ve bakımını
öğütlemekle yetinmemiş farz bir görev kılmıştır.
Evlât fakir de olsa anaya ve babaya bakmakla mükelleftir. Çocuğun ölü
mü ve mîras bırakması halinde anababanın mağdur olmaması için de Rabbi
miz anababaya evlâdın malından altıda birer pay çıkarmıştır.
6 Sünenü İbnü Mâce, Hadis No: 2781.
7 İ. Kesir, İsra, 23, 3/35.
8 Sırasıyla bak. R. Salihin B. Tahrîmül Ukûk; İ. Kesîr, Nisa 29 (1/482); M. Mesâbîh, Hn. 4945.
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Yüce Rabbimizin ve Şanlı Peygamberimizin bütün bu müjdeleyici ve kor
kutucu irşadları karşısında, kendilerini aylarca karnında, yıllarca kucağında
ve ömürleri boyunca da kalplerinde taşımış annelerinin şefkatli kucağına atı
lamayan, onların ayaklarına kapanamayan, onların sözleri ve duâlarında, saa
det müziğinin nağmelerini duyamayan çocuklarda insanlık cevherini, mü’min
kalbinin inceliğini bulmak mümkün müdür?
Çocuğunun gelişmesi, yetişmesi ve mutluluğu için her ızdırabı zevk bil
miş ve bu uğurda ömrünün baharını soldurmuş, her biri sevimli ve güzel olan
annelerine sevgi, saygı ve ikram duyguları ile bağlanamayan nankör tiplerden
cemiyetimiz çirkinliklerden başka ne bekleyebilir?
Mü’minler!
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Analarımıza daima sevgi ve saygı gösterelim. İhtiyaçlarını karşılayalım.
Onların ellerine, ayaklarına kapanalım; dualarını alalım. İslâm’da her günün
anneler günü olduğunu bilelim. Sıksık alacağımız hediyelerle analarımızın
gönüllerini kazanalım. Ölmüş analarımıza da fatihalar okuyalım, dualar ede
lim. Sevaplarını ruhlarına bağışlamak üzere hayırlar yapalım, sadakalar ver
meye çalışalım. Babalarımıza da itaatten ayrılmayalım.
Ana sevgisi ile dünyamızın ve Âhiret’imizin mesrur olmasını Yüce Rab
bimden diler, hutbemi bir hadîsle bitiririm:
“(Analarınıza ve) babalarınıza itaat ediniz, ikramda bulununuz ki çocuklarınız da size itaat etsin ve ikramda bulunsun...”9

9 C. Sağîr, 1/125.

Annelerin Yetiştirilmesi

İslâm Dini, bizlere “Anayababaya İhsan’ı” emretmiştir.” İhsan, sözlerimi
zi, davranışlarımızı ve işlerimizi Allah görüyor bilinci içinde güzel yapmak ve
iyiliklerde bulunmaktır.
İhsan ile yükümlülüğümüzü bildiren emirlerinde Yüce Rabbimiz şöyle
buyurur:
“Biz, insana, anasına-babasına ihsanda bulunmasını emrettik. Anası onu bin
bir güçlükle taşımıştır. Sütten kesilmesi ise iki yıl içinde olmuştur.
(Bu sebeple emrimizi şöylece yineledik.)
Bana şükret, ana-babana da teşekkür et. Dönüşünüz yalnızca Banadır.1
Şanlı Peygamberimiz, her türlü iyiliği, güzelliği ve yardımı içine alan ve
mecburiyet ifade eden ihsan vazifemizi bütün ayrıntılarıyla îzah buyurmuşlardır.
Bu mukaddes vazifeyi yapmanın sağlayacağı iç huzuru ve ebedî saadeti müj
deleyerek, bu mübarek görevden kaçınmanın doğuracağı ruhî buhranları ve
âhiret azabını bildirerek bizleri irşad etmişlerdir.
Dinimiz anaya ihsanı mecburileştirmekle yetinmemiş, geleceğin anaları
olan kız çocuklarının, analığın kudsî mevkiini doldurabilecek ölçüde inançlı,
bilgili, iffetli ve ibâdetli olarak yetiştirilmelerini de emretmiştir.
ilk emri, “Yaratan Rabbi’nin adıyla oku.” olmuş ve “İlim, İslâm’ın haya
tı, mü’minin sevgilisi ve kadın, erkek bütün Müslümanların ödevidir.” ilkesi
ni yasalaştırmış bir dinin mü’minleri olarak, kız çocuklarımızı gerekli bilgiler

1 Lokman 14; Ahkaf, 15.
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le donatarak maddî ve manevî bakımdan güçlü birer insan olarak yetiştirmek
pek tabiidir ki ana görevlerimizdendir.
a) İslâm Dini’nin iman esaslarını, farz kıldığı görevleri ve haram kıldığı
sözler, davranışlar ve işleri, kadınlara ait özel hallerin hükümlerini, Tecvid
üzere Kur’ân okumasını, yeterli ölçüde Peygamberimizin hayatını, İslâm tarihi
ve millî tarihimizi öğretmeliyiz. Onlara ev işleri ve ekonomisi de öğretilmeli,
sağlık ve ilk yardım bilgileriyle çocuk bakımı bilgileri de kazandırılmalıdır.
b) Kabiliyeti olanlarını el sanatlarında, ebru, tezhip ve hat… gibi güzel sa
nat dallarında yetiştirmeliyiz.
c) Çok zeki ve yetenekli olanlarını başta İslamî İlimler, Edebiyat ve Tıp ol
mak üzere doğaları ve ev merkezli toplum hayatları ile barışık ve sosyal akti
viteleri için de yardımcı olabilecek alanlarda yüksek öğrenime ve ihtisasa yön
lendirmeliyiz.
434

Bütün bunların yanı sıra bir kadın için ulaşılabilecek en yüksek sosyal ko
numun iyi bir eş ve ana olmak olduğu şuurunu da yerleştirmeliyiz. Namaz ve
Örtünme terbiyesine ise özel önem vermeliyiz.
Güç yetirebildiğimiz ölçüde onları inançlı kadroların elinde, kızerkek
karışımına yer vermeyen, örtünme emrini çiğnetmeyen bir eğitim düzeni içer
sinde öğretmeli ve yetiştirmeliyiz. Özellikle yaşadığımız şartlar içinde vazife
lerimizi bütünüyle yapabilmemiz fedakârlığı, uzun süreli ve çileli bir mücade
leyi gerektirmektedir. Müslüman için hayat iman ve kültürel cihad olduğuna
göre kız çocuklarımız için mücadeleyi Cennet’e yürüyüş olduğu inancıyla ve
receğiz. Çünkü kızlarımız geleceğin eşleri ve anneleridir. Annelerin her biri ise
bir cemiyet mimarıdır. İlk büyük öğretmendir; canlı ve muhteşem bir kitap
tır; çocukların ahlâkî seciyesini, temizlik ve sadâkat cevherini oluşturup geliş
tirecek kaynaktır.
Evet cihad aşkıyla mücadele edeceğiz ki şahsî basiretsizliğimiz ve ihmal
kârlığımız, dinî ve ictimaî yapımızla çatışan öğretim ve eğitim uygulamaları
mız, sebebiyle mağdur mağdur ettiğimiz kız çocuklarımızı kurtararak gelece
ğe hazırlayabilelim.
Mü’minler!
Şanlı mazimizde, kuvvetli imanı güçlü ahlâkı ve iffeti/namusu ile yavru
suna örnek olabilen, bilgisiyle çocuğuna öğüt verebilen ibâdetli ve duâlı anne,
evlâdının gözünde melekleşen bir kıymetti.

O, anneliğin ulvî mevkiini doldurabiliyor, yavrusuna sevgi ve hürmet
duygusu aşılayabiliyordu.
Devrimizde, fiili güzel örnekler verilerek yetiştirilmediği; imanı bilgi ve
bilinçle güçlendirilmediği, ahlâk ve iffet çeyizleriyle teçhiz edilmediği ve ge
rekli bilgilerle donatılmadığı için, en basit zevklerinden feragat edemeyen
ibâdetsiz ve duâsız anne, anneliğin kudsî vasıflarından soyulmuştur.
Karma eğitim düzeni içinde İslâm karşıtı değer yargılarının ve radyo/tele
vizyon, sinema/basın gibi kurumların yozlaştırıcı etkilerine açık olarak yetişti
rilen kız çocuklarımızdan pek tabiidir ki verimli sonuçlar almak mümkün ol
mayacaktır.
İmanlı, bilgili, ibâdetli, kalbini ve bedenini koruyabilen analar yetiştirme
dikçe pek tabîidir ki sevgili/saygılı ve yararlı çocuklar da yetişmeyecektir.
Kız çocuklarımızı açıklamaya çalıştığımız şekilde yetiştirmeye çalışmanın
âhiret saadetimizi sağlayacak değerde olduğunu da burada müjdelemek iste
rim. Şanlı Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Her kimin bir kız çocuğu olur da... onu küçümsemez, erkek çocuğunu ona üstün tutmazsa, Allah, o kimseyi Cennete koyar.”
“Bir kimse, iki kızını (evleninceye kadar güzelce) terbiye eder; haklarına riayet hususunda Allah’tan korkarsa, ben o kimse ile birlikte Cennete girerim.”2
Mü’minler!
Kız çocuklarımızı gereğince yetiştirmemizi engelleyen batıl inançlarımız
ve örflerimizin varlığını bilmeliyiz. Daha da önemlisi onları İslâmî inanç ve
ahlâk değerleri, helal ve haram düsturları çizgisinde yetiştirmemizi engelleyen
haklar ve özgürlükler karşıtı modern ve de zalim gericilerin ve Milletimizden
utanmayan kurumların varlığını da unutmamalıyız.
Bu bilgi ve bilinçle geliştirilmiş zengin müfredatlı Kur’ân Kursları açmalı
yız. Daha da geliştirerek İmamHatip Liselerimizin cazibesini artırmalıyız. İl
gilileri Kız Sanat Liseleri yanı sıra Genel Kız Liselerine yönlendirmeliyiz. Ayrı
ca özel kişiler veya vakıflara bağlı olup İslâm’a ve özgürlüklere saygılı orta öğ
retim kurumları ve üniversitelerin kurulması, ıslahı ve sayılarının çoğaltılması
için de gayret göstermeliyiz. İnternet yoluyla özel eğitimi de değerlendirmeli
yiz. Bütün bunlar için çalışmak bizim; Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Mahal
2 Tac, 5/8; S. Tirmîzi, Hn. 1915.
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li İdarelerimizin, Sendikalarımızın… siyaset, iş, ilim ve sanat adamlarımızın,
din alimlerimizin ve de bütün inananların vazifesidir.
Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:
“Ey insanlar! (İslâm’a göre yaşayarak ve yaşatarak,) canlarınızı, eşlerinizi ve
çocuklarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem ateşinden koruyun...”3
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3 Tahrim, 6.

Ahlâkın Kaynağı, İnsanın Fıtratı ve Hak Dindir

Ahlâk; insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına sebep olan, olumlu
veya olumsuz iradeli sözler, davranışlar ve işler bütünüdür. Peygamberimizin
sevgili eşi Hz. Âişe’nin onun Kur’ân çizgisindeki yaşayışını Kur’ân Ahlâkı ola
rak nitelendirmesi bu tarifi doğrulamaktadır. Yüce Rabbimiz, insanları ahlâk
şuuru ile yaratmış, ahlâkî çıkışlara ve düşüşlere kabiliyetli kılmıştır.
Bunun içindir ki, adalet, merhamet, muhabbet, ziyaret eşitlik, doğruluk,
vefakârlık, fakirlere yardım, büyüklere saygı, anababaya ikram, , tatlı dil, gü
ler yüz, af, sabır, tevazu ve hoş görü gibi açık ahlâkî güzellikleri tarihî asırlar
dan devrimize kadar bütün insanlar ve cemiyetler yüceltmişlerdir.
Aynı şekilde zina, zulüm, yalan, hıyanet, nefret, haset aldatma, gösteriş, ki
bir, iftira, istibdat gibi ahlâkî çirkinlileri de aşağılamışlardır.
İnsanın iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırma sezisi ve kabiliyeti ile yara
tıldığı gerçeği Kur’ânımızda şöylece açıklanmıştır:
“Nefse ve onu düzene sokana ve sonra da ona
Fücûrunu ve Takvasını ilham eden (Allah’a) andolsun.
Gerçekten nefsini aklayan kişi kurtulmuş/mutluluğa ermiştir.
Onu batıran kişi de zarara uğramıştır.”1
İnsanları, fıtratlarında bulacakları çift yönlü ahlâkî eğilimleri kavrama ve
yaşamaya yetenekli yaratan Allah, onlara, yasaklarıyla Fücûrdan (batıl inançlar
ve çirkinlilerden) sakınmaları, emirleriyle de Takvayı (hak inançlar ve güzel
1 Şems, 710.
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likleri) yaşamaları görevini yüklemiştir. Böylece onları mükâfatlandırmak veya
cezalandırmak için denemeye uğratmıştır.
Aziz Mü’minler!
Açıklanmaya çalışıldığı üzere bütün söz, iş ve davranışları kuşatıcı muh
tevasıyla ahlâkın kaynağı insan fıtratı(yaratılış düzeni) ve Yaratan’ın emirleri
ve yasakların içeren Hak Din’dir. Felsefî sistemlerin iddia ettiği gibi akıl, insanî
tecrübeler, sosyal ve ekonomik etkenler değildir. Ancak akıl, ahlâkı kavrama
da, tecrübeler ve sosyoekonomik etkenler de ahlâkî yönlendirmede yardım
cıdır.
Yaratılış düzeni ve ilâhî yasalar ahlâkın kaynağı kılındığı içindir ki, Hak
Din olan İslâm’ın gayesi özetle iyiliğe ve kötülüğe istidatlı olarak yaratılan
insanları Allah’a bağlamak ve güzel ahlâka yönlendirmektir
Sevgili Peygamberimiz (s.a.):
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“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”2 buyururken bu ger
çeği dile getirmiştir.
Fıtrat düzeninin kavrayıcı özelliği varsa da bütün güzellikleri ve çirkin
likleri kavrayamaz ve yönlendiremez. Bu sebeple insanı ahlâkî değerlerle yü
celten Hak Din’dir. Bir diğer anlatımla Allah’a, O’nun buyruklarına, Âhiret
Günü’ne, Cennet ve Cehennem’e imandır.
Mü’min inancının gereği olarak bilir ki yaratan Allah’dır. O, bilici, görü
cü ve işiticidir. İnsanları huzurunda muhakeme edecek ve ahlâkî yüceliklerle
bezenenleri Cennet’le mükâfatlandıracaktır. Çünkü Allah;
İhsan edicidir. Yardım eden kullarını sever ve onlara yardım eder.
Âdildir. Adaletten yana olan kullarından hoşnut olur.
Merhametlidir. Şefkat gösterenlere acır.
Af edicidir. Müsamahakâr mü’minleri bağışlar.
Sabredicidir. Sabreden kullarını başarıya erdirir.
Büyüklük ona mahsustur. Alçak gönüllü kullarını yükseltir.
Güzeldir, sözlerin, davranışların ve işlerin güzelini kabul eder ve mükâ
fatlandırır.

2 MişkâtülMesâbîh, Hadis No: 5096.

İşte bu îman mü’mini, İslâmî kurallar çizgisinde güzelliklere erdirir ve
onu çirkinliklerden korur.
Mü’mini ahlâklı olmaya yönelten îmanı olduğu için o, dış baskınlardan
korunma veya menfaat edinme gayesiyle değil, Allah’ın rızasını kazanmak ve
ebedî saadete ermek emeliyle ahlâkını geliştirir ve korur. Ahlâklı bir hayat ya
şamak uğrunda uğrayacağı kayıplar, çekeceği sıkıntılar, katlanacağı mahrumi
yetler, mü’mini ahlâkî doğrultudan ayıramaz.
Çünkü mü’min için ahlâk ölçüleri zamana, fertlere ve topluma göre de
ğişmez. Ahlâkın yönlendirici kaynağı Allah’ın Kitabı Kur’ân ve Sevgili Pey
gamberimizin Kur’ân’ı örneklendiren hayatı olduğu için mü’mini yönlendire
cek ahlâkî kurallar belirlidir. Bu kuralların bütünü İslâmî iman ve hayat düs
turlarıdır.
Aziz Mü’minler!
Hiç şüphe edilmemelidir ki laik ahlâk mantığının hâkim olduğu cemiye
timiz, İslâmî iman ve yaşam kurallarından dolayısıyla güzel ahlaktan yoksun
olduğu için bunalımlıdır. İyice bilinmelidir ki, faizi, karaborsacılığı, rüşveti,
umumî ve hususî birleşme evleri, meyhaneleri, sportoto ve millî piyango gibi
modern kumarları bol olan bir cemiyet; karı ile kocası, ebeveyn ile evlâdı, ta
lebe ile hocası arasında sevgi ve saygı olmayan bir cemiyet; yalancı, entrikacı
ve muhteris fertlerden kurulu bir cemiyet, İslâmî inançlar ve yaşayıştan, dola
yısıyla güzel ahlaktan yoksundur.
Mü’minler!
Allah’a ve Âhiret hayatına imanla yoğrulmayan insan fıtratının, felsefi sis
temlerin, ekonomik büyümelerin ve de ilmî ve teknolojik gelişmelerin insan
ları ahlâkî değerlere yöneltmeye gücü yoktur. Misallendirirsek şöyle diyebili
riz:
a) İktisadî kalkınma sosyal adaleti ihtiva etmez.
b) Altın uçlu kalemlerin iyiyi güzeli ve doğru olanı yazma özelliği yok
tur.
c) Otomobil barışa götürmez. Uçaklar sevgi taşımaz.
d) Matematik insan haklarına saygının formüllerini vermez.
e) Hastalıkları tedavi eden Tıbbın tecavüzleri, katliamları önlemek gücü
yoktur.
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f) Nükleer enerji adalet ve af üretmez.
Maddî kuvvet, ilim ve teknik ancak iyiye, güzele, doğruya yönelmek iste
yenlere hayra ulaşmada metot ve sürat kazandırır.
Evet, gerçek anlamda ahlâkı kaynaklandıran ve hedeflendiren Peygamber
lerin ve Peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği Hak Din İs
lâm’dır.
Aziz Mü’minler!
Rabbimiz güzel, Kur’ân’ımız güzel, Peygamberimiz güzel, dünyamız gü
zel, Hak’ka bağlı insanlar güzel, ahlâkı bütün olanlarımız için ölüm sonrası
ebedî hayat güzelken ahlâkî değerlerle güzelleşmek elbette amacımız olmalı
dır. Çünkü güzel yaşayış anlamına güzel ahlâk değer ölçümüzdür.
Peygamberimiz ne güzel buyururlar:
“Mü’minlerin en değerlisi ahlâkı güzel olandır.”3
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Nefsimi ve sizleri Güzel Ahlâk’ın geliştiricisi olan Hak Din İslâm’ı yaşama
ya davet eder, hutbemizi Peygamberimizin sık sık yaptığı ve yapmamızı öğüt
lediği bir dua örneği ile bitiririm.
“Allahım! Vücudumu güzel yarattığın gibi ahlâkımı da güzelleştir. Beni ateş
azabından (ve ona düşürecek çirkinliklerden) koru.”

3 C. Sağır, 1/51.

İslâm Cemiyet Dinidir

İslâm Dini, fertlere yüklediği görevlerle cemiyet hayatını yapılandıran ve
yönlendiren ilâhi bir düzendir.
Mü’min, bu kutsal düzene inandığı için saadeti ve tekâmülünü, cemiye
tinin mutluluğu ve gelişiminde gören bir cemiyet (toplum) insanı olmak mec
buriyetindedir. Gerekli kılan sebep İman’dır; Kur’ân yasalarıdır; Peygamberi
mizin buyruklarıdır.
İslâm Dini’nin inanç esasları, emirleri ve yasakları üzerinde yürütülecek
basit inceleme, mü’min için cemiyetçiliğin kaçınılmaz olduğunu gösterecektir.
Muhterem Mü’minler!
İslâm değiştirilemez nitelikli iman esasları ile ana konularda hayata bakış
ve amaç birliğini sağlayarak birlikteliğin temellerini atmıştır.
O,yüklediği görevlerde de birlikteliği oluşturup pekiştirmektedir.
Rabbimize karşı vazifelerimizin en özlüsünü oluşturan Cuma ve bay
ram namazları ile vakit namazları yaşları ve kültürel düzeyleri farklı, dilleri ve
renkleri ayrı insanları birleştiren ve kaynaştıran içtimaî bir ibadettir.
Özel şartları gerçekleştiğinde yoksullara Hak olarak verilmesi gereken
Zekât, düşkün akrabaya ödenmesi gereken Nafaka ferdî mutluluğu cemiyetin
refahında görmeyi ibâdetleştiren dinî görevlerdir.
Mü’minleri aynı bedenî ve ruhî potada eriterek eşitlik eğitimi yaptıran
oruç ve bütün dünya mü’minleri arasında siyasî, iktisadî ve kültürel iş birliği
ni sağlayabilecek güçlü bir iman kongresi tesis eden Hac da, mü’minleri cemi
yetçiliğe yönelten sosyal değeri yüce ibâdetlerdir.
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Aziz Mü’minler!
Namaz, zekât, oruç ve hac gibi temel vecîbelerin yanı sıra;
a) Dinî ilimleri ve müsbet bilimleri öğrenmek ve öğretmek,
b) Dinimizin, ortak aklın ve ilmin gerektirdiklerine çağırmak,
c) Nafaka ve zekât verici güce ulaşabilmek için çalışmak,
d) Yapılacak her şeyi Allah görüyor bilinci içinde güzel yapmak,
e) Anababaya, ilim adamlarına ve büyüklere saygı göstermek,
f) Adil olmak ve adaletli yöneticilere itaat etmek,
h) İyi ve doğru üzerinde yardımlaşmak,
j) Cemiyeti tehdit ve tahrip eden her türlü menfî cereyanlara karşı ortak
mücadele vermek Nefsi için istediğini başkaları için istemek..

442

İslâm Dini, yukarıda ancak bir kısmı açıklanan, yapılması gerekli emirle
riyle birlikteliği sağlayarak cemiyetçiliği(toplumculuğu) ibadetleştirmektedir.
Çünkü dinimizin emirlerini uygulamak ibadettir.
Dinimiz haram kıldığı tembellik, faiz, rüşvet, karaborsa, emeği sömürü,
hırsızlık, içki, kumar, zina, lüks, israf, kin, haset, yalan, haklara ve özgürlükle
re tecavüz gibi yasaklarıyla da fertlerin birbirlerine zarar vermelerini önleyerek
ve ayrılık nedenlerini gidererek de cemiyetçiliği ibâdet haline getirmektedir.
Çünkü dinimizin yasaklarından sakınmak da ibadettir.
Açıklamalarımızdan kesinlikle anlaşılacağı üzere, İslâm Dininin cemiyet
çiliği ibâdetleştiren emirleri ve yasaklarına bağlanan ciddî mü’minlerin, atılgan
yürekli, tunç iradeli birer Hak ve Halk insanı olacağı muhakkaktır.
Muhterem Cemâatim!
İnançlarımız ve cemiyet yapımızla çatışan eğitim düzenimiz sebebiyle öz
lenen vasıfta ve ihtiyaç duyulan miktarda aydın İslâm insanını yetiştiremeyen
cemiyetimiz, bencil ve çıkarları doğrultusunda muhteris olan fertlerin, ferdi
yetçi yaşayışlarından muzdariptir.
Önemli bir bölümü ile tüccarımız, işverenimiz, yatırımcımız kalkındır
dıkları insanlarla değil, saflığını ve emeğini istismar edebildikleri insanlarla
gurur duyabilmektedir. Azınlığı teşkil eden faziletlileri bir tarafa, doktorları
mız tedavi ettiği fakir hastalarla değil, yüksek ücret alanlar, büyük hâsılat ya
panlar safında yer almakla övünebilmektedir. Siyasetçilerimiz ve yöneticileri
miz hizmetleriyle değil, mevkileri ve beyanatları ile mutlu görünebilmektedir.

Hatta din görevlilerimizin bir kısmı bile saadeti, irşad ettiği insanların mevcu
diyetinde bulmaktan çok, maddî imkânlarının ve sosyal etkilerinin gelişme
sinde görebilmektedir.
Şüphesiz bu nev’i misalleri çoğaltabiliriz.
Cemiyetçi İslâm İnsanı’nın vasıflarından yoksun ferdiyetçi insanımızdaki
manevî çöküntü, pek tabiîdir ki toplumsal kurumlarımıza da sirayet etmek
tedir.
Birçok siyasî kuruluşumuz, işçi ve işveren sendikamız ve hatta sosyal yar
dım kurumumuz çıkarlar çizgisinde ihtirasların ve entrikaların yarıştığı, şöh
ret dilenciliğinin yapıldığı müesseseler durumuna düşmüştür.
Aziz Cemâatim!
Bizler Allah’a Âhiret Günü’ne inanan insanlarız. Fertle cemiyet arasında
köklü bir denge kuran, cemiyetçiliği ibadet ve ebedî saadet sermayesi haline
getiren İslâm Dini’nin bağlılarıyız.
Dinimizin emirlerini yerine getirerek, yasaklarından kaçınarak faydalı bir
cemiyet insanı olmaya çalışmalıyız.
“İnsanların en hayırlısı, onların insanlara en faydalı olanıdır.”1 hadîsinin reh
berliğinde, sahip olduğumuz gücün sağladığı imkânlar nispetinde cemiyeti
mize hizmet etmeliyiz.
Allah’ın rızasını hedefleyerek, Hak çizgisi üzerinde gerçek hayra yönelt
mek için Kızılay, Yeşilay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Müsiad, okul aile birlikle
ri, sendikalar, kooperatifler, sanayi ve ticaret odaları, kalkındırma ve güzelleş
tirme dernekleri gibi sivil toplun örgütlerinde vazife almalıyız.
Katiyetle bilmeliyiz ki, bütün emir ve yasakları ile cemiyetçiliği tavsiye
eden İslâm Nizâmı’nda, mü’minin İslâmi değeri içtimaî kıymeti kadardır. Bu
sebepledir ki Âhiret mutluluğu cemiyetin hoşnutluğu ile gerçekleşir.
Bu gerçeği belgeleyen hadisi geliniz Enes Ibnü Malik (r.a.) den dinleye
lim. O şöyle anlatıyor;
(Günün birinde) Hz. Peygamberin (s.a.) yanından bir cenaze ile geçtiler.
Sahâbeler onu ‘hayırlı bir cemiyet insanıydı’ diyerek övdüler. Allah’ın Re
sulü “Gerekli oldu” buyurdu.
1 C. Sagîr 1/9
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Sonra diğer bir cenaze ile daha geçtiler. Sahâbeler onu da)cemiyete zarar
lı bir kişı) olduğunu ifade ederek yerdiler. Allah’ın Resulü aynı şekilde “Gerek
li oldu” buyurdu.
Hz. Ömer sordu:
 Ya Resûlellah! Haklarındaki görüşlerimizi açıkladığımızda her bir cena
ze 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. (Toplumun nefretini kazandığı için) ona
da Cehennem gerekli oldu.
(Allah’ın Resulü (s.a.) daha sonra sözlerini mü’minler topluluğuna yönel
terek şöyle buyurdu:)
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 Ey Mü’minler! Sizler yeryüzünde Allah’ın şahitleri (ve değer ölçüleri)
siniz.2
Yüce Rabbimden cümlemizin kalplerini cemiyete hizmet aşkıyla doldur
masını ve bizleri seven ve sevilen bahtiyarlar safına katmasını diler, hutbemi
mü’minleri cemiyet insanı olarak sunan ve erecekleri mükâfatı müjdeleyen bir
âyet meali ile bitiririm:
“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin temsil ve tasarrufda bulunabilir dostları/yardımcılarıdır. Onlar iyiliği emreder, fenalıktan alıkoyarlar. Namazı gereği üzere kılarlar, zekât verirler. Allah’ın ve Resûlünün emirleri ve yasaklarına itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle bağışlayacaktır. Gerçekten Allah çok
güçlü ve çok bilgedir.3

2 Buharî, K. Ceneiz B. SenainNâsi, 2/100.
3 Tevbe, 71.

Mü’min Hak ve Halk İnsanıdır

Gerçek mü’min İslâm Dini’ne inanan ve inandığı bu ilâhî nizama göre ya
şayan insandır.
İslâm insanı olmak için gerekli olan inanmak ve yaşamak öz ifadeyle ki
şiyi Hak ve Halk insanı kılmak içindir. Bu sebeple mü’mini Hak ve Halk insa
nı olarak tarif edebiliriz. Nitekim Şanlı Peygamberimiz de gerçek mü’mini bu
şekilde tarif buyurmuşlardır.
Bu Cuma Mesajı’mızda Hak ve Halk insanı mü’minin Hak ve Halk katın
daki yüceliği ve dokunulmazlığını, Hak ölçülere göre açıklamaya çalışacağız.
a) Aziz Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.) şöyle buyururlar:
“Mü’min Hak’ka esir insandır. Çünkü o, gözü, kulağı, dili, eli, ayağı ve te
nasül organı üzerinde gözcü (melek) ler olduğunu bilir...”
“Mü’min (hayata) Allah’ın nuruyla (iman mantığıyla, Allah’ın koyduğu
yasalar çizgisinde) bakan insandır...”1
Peygamberimizin manâlarını sunduğumuz hadîslerinden anlaşılacağı gibi
mü’min; ferdî, ailevî ve içtimaî hayatını İslâm Dini’ne göre düzenleyen, inan
dığı Hak’kı yaşayan ve savunan, Hak’ka bağlı, Hak insanıdır.
b) Mü’minin Hak insanı olduğu için Halk insanı olacağı gerçeğini aynı şe
kilde Muhterem Peygamberimizden öğreniyoruz.
Şanlı Peygamberimiz, mü’mini fert ve cemiyet için güven kaynağı Halk
insanı şeklinde şöylece tanıtmışlardır:
“Mü’min cemiyet fertlerinin canları ve malları hususunda kendisine gü
ven duyduğu insandır...”
1 M. K. Ummal 1/91; K. Hafâ, Hn. 2701.
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“Mü’min, kimseyi kötülemez, lanetlemez, Hak ölçüleri aşmaz ve hayâsızlık
etmez kişidir.”
“Mü’min (asla) kin beslemez insandır.”
“Mü’min, mü’minin kardeşidir. O, kardeşine zulmetmez, hıyanette bulun
maz, utandırmaz, hor görmez ve yalanlamaz.”
“Mü’min, şüpheli olabilecek söz, iş ve davranışlar konusunda kendisini
kontrol altında tutan insandır.”2
c) Hak’ka inanan Halk insanı olmak için güven kaynağı olmak kadar, ce
miyet için hayır ve fazilet menbaı olmak da gereklidir.
Bu sebepledir ki, mü’min portresini meydana getiren tamamlayıcı çizgile
ri Peygamberimizin aşağıdaki tariflerinde görebilmekteyiz:
“Mü’min, mü’min için parçalan birbirini kuvvetlendiren bir bina gibidir.”
“Mü’min, hoş geçinen ve kendisiyle güzelce geçinilebilen kişidir...”
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“Mü’min, baştanbaşa menfaattir. Onunla yürürsen sana faydalı olur. Da
nışırsan hayrı dokunur. Ortaklık kursan menfaati ulaşır. Onun her bir işi fay
dalıdır.”
“Mü’min, mü’minin aynası ve kardeşidir. Kardeşini gıyabında korur; gö
zetir.”
“Mü’min, hataları örtücü, cömert ve affedici insandır.”3
d) Hak ve Halk insanı olan mü’min, şüphesiz insanların en şereflisi, en
fazîletlisidir.
Mü’minin Hak katındaki değerini Şanlı Peygamberimiz bakınız nasıl ifa
de buyuruyorlar:
“...Mümin Allah’ın sevgilisidir.”
“Allah katında mü’min, yakınlık sırrına eren meleklerden de üstündür.”
“Mü’min, Kâbe’den daha çok hürmete lâyıktır.”4
e) Hak insanı olduğu için hak katında seçkin bir mevkii olan mü’minin,
Halk insanı olarak Halk nezdindeki kıymeti de pek yücedir.
2 Sırasıyla bak. İ. Mace, Hn. 2934; R. Salihin ve Ter. 3/140; K. Hafâ, Hn. 2685; R. Salihin ve
Ter. 1/275; M. K. Ummal, 1/91.
3 Sırasıyla bak. S. Tirmizî, Hn. 1929; C. Sağîr, 2/1845; K. Hafâ, Hn. 2687; S. Tirmizî, Hn.
1920.
4 Sırasıyla bak. M. K. Ummal, 1/9091; K. Hafâ, Hn. 2676.

Bunun içindir ki sevabı en büyük amel, mü’mini sevmek, onun gönlünü
kazandırıcı davranışları ahlâk edinmektir.
Salât ve Selam üzerine olsun, Şanlı Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Allah’a imandan sonra, amellerin en sevaplısı insanları sevmektir.”
“Yapılan işlerin en hayırlısı, mü’min kardeşini sevindirmendir...”
“Mü’min kardeşinin yüzüne tebessüm etmen sadakadır.)”
“Allah, mü’min kardeşine sevgi nazarı ile bakanı affeder.”
“Sizler iman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de
iman etmiş olamazsınız.”5
f) Amellerin en sevaplısı mü’mini sevmek olunca, işlerin en kötüsü ve
azab gerektirici olanı da mü’mini üzmek ve dokunulmaz haklarına tecâvüz et
mek olmaz mı?
Buyurunuz şu hadîsleri izleyelim:
“Mü’minin, mü’mini korkutması helâl değildir.”
“Her üzen, ızdırap veren kişi (zulmü ölçüsünde) Cehennem’dedir.”
“Mü’mine sövmek büyük günahtır. Onu (mü’min olduğu için) öldürmek
ise kâfirliktir; İslâm Dini’nden çıkmaktır.”6
g) Sevilmesi saadet, üzülmesi felâket olan Hak ve Halk insanı mü’min, ay
nı zamanda Hak’kın Halk üzerindeki şahidi ve değer ölçüsüdür.
Sözleri daima hakikati bildiren Peygamberimiz bu gerçeği de şöyle açık
lıyorlar:
“Ey inananlar! Siz kimi hayırla anar, (Hak ve Halk insanı olduğuna şehâdet
ederseniz,) şüphesiz o Cennetliktir.
Kimi de kötülüğü ile yad ederseniz ona Cehennem gereklidir. Çünkü sizler yeryüzünde Allah’ın şahitlerisiniz.”7
Mü’minler!
Bizler inandık demekle iktifa eden mü’minlerden değil, vasıfları Peygam
berimizin tariflerinde açıklanan gerçek mü’minlerden olmalıyız.

5 C. Sağîr 1/49; K. Hafâ, Hn. 1945, 2637; M. Mesabih, Hn. 2637.
6 Sırasıyla bak. K Hafâ, Hn. 3112; C. Sağîr, 2/94; İ. Mace, Hn. 69.
7 Tac, 1/366.

447

İyice bilmeliyiz ki, Hak ve Halk insanı olduğumuz sürece hakikî mü’mi
niz.
Hak ve Halk insanı olarak bütün ömür günlerinizin mutlu olmasını diler,
hutbemizi Maide sûresinin 9. âyetinin anlamım sunarak bitiririm:
“Allah, inananlara ve yararlı işler işleyen (Hak ve Halk insanı kişi)lere mağfiret ve pek büyük bir mükâfat vadetmiştir.”
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Mü’min Rahmet Kaynağıdır

İslâm Dini Hayrı içeren ve ona yönlendiren bir hayat nizamıdır.
İyi, doğru ve güzel olan bütün sözleri, davranışları ve işleri içine alan ma
nasıyla Hayır yapılması İslâm’ın buyruğudur.
Evet... İslâm, cihanı kuşatan bir hayırdır. O, mü’mine hayrı göstermiştir.
Hayrın yapılmasını, yaşanmasını ve rahmet olarak saçılmasını “Hayır yapınız”,
“Hayırda yardımlaşınız”, “Hayırda yarışınız1 şeklindeki Kur’ânî emirleriyle va
zife olarak yüklemiştir.
Bütün hayırları ihtiva ve ifade eden “Sadaka” terimi ile Aziz Peygambe
rimiz mü’minleri şuurlu ve amaçlı birer hayır insanı kılan mükellefiyeti şöy
le açıklamıştır:
“(Güneşin doğduğu her gün) Müslümana. sadaka vermek vâciptir.”
Sadakayı, maddî bakımdan güçlü olanın muhtaç olana nakdî yardımı
mânasına, dar kalıplar içinde anlayan sahabiler sorarlar:
“ Ya Resûlellâh! Eğer mü’min sadaka verecek bir şey bulamazsa (ne yap
ması gerekir?)
 Bedenen çalışır nafakasını sağlar ve (bir kısmı ile de) sadaka verir.
 Ya Resûlellâh! İş bulamaz (bulduğu zaman da buna gücü yetmezse kişi
nin ne yapması gerekir?
 O takdirde bedeni yardıma ihtiyacı olan âciz bir kişiye yardım eder. Bu onun
için sadaka olur.
 (Ya Resûlellâh! Buna da imkân) bulamazsa?
1 Sırasıyla bak Hac, 77; Maide, 2, 48.
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 (Bu durumda yapabildiğince) iyi işler yapmaya çalışsın ve insanlara zarar
vermekten korunsun. Bu tür davranışları da onun için sadaka olur.”2
Mü’minlerin mükellef kılındıkları sadakanın cemiyet hayatını her yönüy
le kuşatıcı şümullü bir hayır olduğunu ifade etmek için Aziz Peygamberimizin
ashabına lütfettikleri cevabî açıklamaları gördük.
Mevzûumuza müşahhas misaller ışığında daha fazla açıklık kazandırmak
için Peygamberimizin, vazifelendirildiğimiz sadakanın ne olduğunu izah edi
ci şu hadislerini de dinleyelim:
“Her iyi (söz, davranış ve iş) sadakadır.”
“Sadakanın en faziletlisi, dili (yalan, gıybet, iftira, …ve kırıcılıktan) koru
maktır.”
“En üstün sadaka, ihtilaflı, dargın kişilerin arasını bulmaktır. İki kişi ara
sında adaletle hüküm vermek de sadakadır.”
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“En makbul sadaka, mü’minin bir bilgiyi öğrenmesi ve sonra da onu bir
Müslüman kardeşine öğretmesidir.”
“Mü’min kardeşinin yüzüne gülümsemen, Allah’ın ve Peygamberinin emir
lerini uygulamaya çağırman Allah’ın ve Peygamberinin yasaklarından sakındır
man, adres sorana yolunu göstermen, bir âmâya yardım etmen, yoldan zarar
verici nesneler olan taşları ve dikenleri gidermen, kovandan mü’min kardeşinin
kovasını doldurman senin için sadakadır.”
“En faziletli sadaka, aç bir canlıyı doyurmaktır.”
“Sadakanın efdali, su (meşrubat) ikram etmektir.”
“Sadakanın en verimlisi, içinde düşmanlık besleyen akrabaya verilen sa
dakadır.
“Bir mü’min ağaç diker, ekin eker de onların mahsullerini insanlar, kuşlar
ve diğer hayvanlar yerse o, yenilenler Müslüman için sadaka olur.”
“Kişinin namusunu koruması, onun için sadakadır.”
“Allah katında sadakaların en değerlisi, fakirin gücü nispetinde verebildi
ği sadakadır.”
“Mü’mine selâm vermek sadakadır.”
“(Kişinin eşi ile sevişmesi) sadakadır.”
2 Tac, 2/40.

“Her bir (Sübhânellah) tesbihi bir sadakadır. Her bir (Elhamdü lillah)
hamdi bir sadakadır. Her bir (Allahü Ekber) tekbiri bir sadakadır. Her bir (Lâ
ilâhe illellah) zikri de bir sadakadır.”3
Mü’min hayatını cemiyetçiliğe, hayra yönelten bu izahlarından katiyetle
anlaşılıyor ki, Peygamberimiz, kendi devrinin içtimaî şartları içerisinde istis
nasız her ferdin yapabileceği hayırlardan örnekler veriyor. Bu örneklerle sada
kanın, bir diğer anlatımla cemiyetçiliğin, zenginlere ve güçlülere has olmadı
ğını, âlim, cahil, kuvvetli, zayıf herkesin sadakalara; hayırlara koşmakla mü
kellef olduğunu bildiriyor.
Mü’minler!
İslâm Dini, sunmaya çalıştığımız hayır ölçüleri ile sosyal hayatta, azın
lığın hayrın dağıtıcısı, çoğunluğun alıcısı olmasını onaylamıyor. Hayrın
umûmîleşmesini, bütün mü’minlerin hayır duyguları ile çağlamasını, her
imanlı kişinin fazilet kaynağı olmasını istiyor.
Dinimiz, bütün fertlere teşmil ettiği bu hayır vecîbesini, tabîi hayatın seyri
içinde en basit davranışlarımıza kadar indirerek hayrın sınırlarını genişletiyor.
O kadar ki, İslâm’da sadaka yani hayır anlayışı, sıradan yükümlülükler olarak
gördüğümüz vazifeleri de içerisine alıyor.
Rahîm olan Rabbimizin lütfunun enginliğine bakınız ki, aile halkımıza te
min ettiğimiz nafaka bile bizler için O’nun rızasına erdirecek, Ahiret saadetine
iletecek birer sadaka oluyor.
Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Allah’ın rızasını ve vereceği mükâfatı umarak kişinin eşi ve çocukları için yaptığı harcama onun için sadakadır; hayırdır.”4
Mü’minler!
Güneşin doğduğu her gün, istisnasız bütün mü’minlerin sadaka vermele
ri vecîbesi, imanlı insanlar için ne büyük bir hayır kaynağıdır.
Mü’min, her gün hayata bu imanla ve bu duygu ile başlayacak, sadaka;
hayır, onun biricik hedefi olacaktır.

3 Sırasıyla bak. K. Hafâ, Hn. 1947/ 454; C. Sağîr, 1/50; İ. Mace, Hn. 243; M. Mesâbih, Hn.
1911; K. Hafâ, 469, 468, 2225; C. Sağîr, 1/50; K. Hafa, 1478; M. Mesâbih, 1478, 1898.
4 M. Mesâbih, Hn. 1931.
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Mü’min için hayrın küçüğü ve büyüğü diye de bir şey yoktur. Zira, İslâm,
hayrın (sadakanın) hiç bir nevini küçümsemiyor.
Bir para ve mal ki Allah için veriliyor, bir iş ki onda Allah’ın rızası düşünü
lüyor, bir söz ki onda Hak ölçü almıyor, o, İslâm nazarında büyüktür.
Bunun içindir ki Aziz Peygamberimiz şöyle buyuruyorlar:
“Müslüman kardeşlerine güler yüz göstermen şekliyle bile olsa, hayırdan hiç
bir şeyi küçümseme.”
“Yarım hurma sadaka vermek suretiyle de olsa, kendinizi Cehennem ate
şinden korumaya çalışın.”5
İslâm’da yalnız işe ve davranışa dönüşen ameller değil, mü’min kalbinde
çağlayan hayır duyguları da onun için sadakadır. Rahmeti bol Rabbimiz, müs
pet düşünce ve amellerimizi de mükâfatlandıracaktır.
Peygamberimiz bizleri şöylece müjdelerler:
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“... Bir kimse bir iyilik yapmayı arzu eder de onu yapamazsa, Allah, kendi katında o kimse için tam bir hayır sevabı yazar...”6
Mü’minler!
Bizler, bütün gücümüzle hayrı, güzeli, müspeti ihya etmeye, bizzat rah
met kaynağı olmaya memur birer mü’min toplumcuyuz.
Maddî gücü, fikrî seviyesi, bedenî iktidarı ne olursa olsun, yüreğinde
iman taşıyan her fert, hayra yönelecek, gönlünü hayra açacak ve bencil bir
ferdiyetçi olmadığını fiilen kanıtlayacaktır.
Ne bahtiyarlıktır ki gönül verdiğimiz İslâm, bütün hayatı bir hayır sahası
olarak sunuyor ve bizlere “Hayırda yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır.” em
rini veriyor.
Mevzuumuzu iki hadîsle bitiriyorum:
“... Cennet’in birçok kapılan vardır... Sadaka veren kimseler sadaka kapı
sından Cennet’e çağrılacaktır.”
“Bir kimse Cehennem’den uzak kalmayı ve Cennet’e girmeyi arzu ederse,
Allah’a ve Ahiret Günü’ne iman ettiği halde ölmelidir. Bir de kendisine yapıl
masını istediği şeyi başkalarına yapsın.”7
5 a.g.e. 1894; R. Salihin Hn. 141, 5487, 694.
6 R. Salihin hn. 12.
7 M. Mesâbih, 1890; R. Salihin Hn. 669, 1570. Ayrıca bak. Ali İmran 185.

En Güzeli Yaşamak Vazifemizdir

İnsan, Şanı Yüce olan Allah tarafından güzel yaratılan, güzellik imtihanı
na çıkarılan ve güzellikler yurdu olan Cennetlere varis kılınan varlıktır. O gü
zellik yarışına çıkarıldığı için de güzel giyime, söze, davranışa ve işe kabiliyet
li ve özlemli kılınmıştır.
Rabbimiz, insan için seçip razı olduğu İslâm’ı da güzellikleri emreden ve
ibadetleştiren güzellikler menbaı bir Din kılmıştır.1
Gerçekten güzellik İslâm’ın özüdür, kaynaklarını oluşturan Kur’ân’ın buy
ruğudur ve Peygamberin öğretisidir.
Buyurunuz, giyimde, sözde, davranışta ve işte güzelliğin tecelli kaynağı
olması gereken mü’min için dinimizin koyduğu hayat düsturlarının bir bölü
münü beraberce inceleyelim.
a) Giyimde güzellik
İslâm dini, mü’mine giyimde güzelliği emretmiştir. Güzelliğin objektif öl
çüleri ise elbisenin dinimizin koyduğu ölçülere göre vücudu örtücü ve temiz
olması, lüksü de yansıtmamasıdır. Helal kazançla alınmış olup sade ve hoş gö
rünümlü olması ise bir diğer ana ölçüdür.
Peygamberimiz giyside güzelliğe yöneltici bir sözlerinde şöyle buyurmuş
tur:
(“Temizliği ve sadeliği ölçü tutarak) Elbiselerinizi güzelleştiriniz... O ka
dar ki, insanlar arasında göz alıcı bir benek gibi olasınız.”

1 Tin, 5; Mülk, 2;
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Güzellikler örneği Peygamberimiz bir diğer hadisleriyle “Allah güzeldir,
güzelliği sever.”2 buyurarak giyim güzelliğine yönlendirirken, giysilerimizle
çevremize üstün olma amacı gütmememiz gereğine de özenle vurgu yapmıştır.
Peygamberimiz giysilerinden giyim konusunu önemsemediğine tanık ol
duğu kişiyi ve onun şahsında bizleri şöylece uyarmıştır:
“Allah verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmeyi sever.”3
b) Sözde güzellik
Sözde güzele ermeyi emreden dinimizin koyduğu ölçülere göre güzel söz:
doğru, sevdirici, faydalı muhatabın seviyesine uygun ve yeterince söylenen
sözdür. Bu ölçülere değinen Kur’ân ve Sünnet düsturlarından bazılarına deği
nelim.
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İsrâ süresinin 53. âyetinde “(Ey Peygamber!) Kullarıma) sözlerin en güzel
leri ile konuşmalarını) söyle...” buyuran Rabbimiz, Ahzab süresinin 70. âye
tinde ise şöyle emir buyurmuştur:.
“Ey iman edenler! (Rabbiniz olan) Allah’ın yasalarına aykırılık tan korunun.
Sözün de doğrusunu konuşun.”
Gönül alıcı bir dil kullanarak gülen bir çehre ile hitab etmek, sevdirici ve
sevindirici konuşmak bizim İslâmî görevimizdir.
Kalb kırıcı, gönül yakıcı, haysiyetleri zedeleyici ifadeler, mü’min dilinin
malı olamaz, olmamalıdır.
Bunun içindir ki Yüce Mevlâmız Bakara Sûresi’nin 263. âyetinde şu fazi
let ölçüsünü koymuştur:
“Güzel, tatlı bir söz, bir ayıbı örtme, ardından (başa kakma türü) bir eziyet
gelen bir sadakadan çok daha hayırlıdır...”
Söz estetiği örneği Peygamberimiz Hz. Muhammed:
“Güzel söz (verilmiş) bir sadaka, yapılmış bir yardım gibidir.”4 buyurmuş,
sözün faydalı olması gereğini de şöylece açıklamıştır:
“Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanan, sözün hayırlısını; faydalısını söylesin
yoksa sükût etsin.”5
2
3
4
5

C.Sağir, 1/12. EtTac, 5/32.
RiyazüsSalihînHn. 804.
KeşfülHafâ, Hadis No: 1890.
EtTac, 5/183.

Evet sözün faydalısını konuşmak, hem de muhatabın seviyesine uygun
olarak yeterince söylemek mü’min için söz güzelliğine ermenin temel şartla
rındandır.
Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“İnsanlarla onların aklîilmî seviyelerine uygun düşecek şekilde konuşu
nuz.”
c) Davranışta güzellik
Sözlerimiz gibi davranışlarımızda güzele talib olmamız da Dinimizin emri
dir. Yüce Mevlâmız, Bakara Sûresi’nin 195. âyetinde şöyle emir buyurmuştur:
“... Davranışlarınızı güzelleştiriniz. Allah güzel hareket edenleri sever.”
Fûssilet sûresinin 34. âyetinde ise Kur’ân’ımız, davranışın en güzeline da
vet eden şu ölçüyü koymuştur:
“...Sen kötülüğü en güzel davranışla önle. O zaman görürsün ki, seninle
arasında düşmanlık bulunan kimse bile sanki yakın bir dost gibi olmuştur.”
Mü’minler!
Normal münasebetlerimizde kötülükler ve çirkinlikler karşısında, Hakka
çağırmada, ilmî, siyâsi ve ideolojik tartışmalarda dinimizin öğütlediği davra
nış güzelliğine son derece muhtacız.
Zira cemiyet hayatımızda muhtaç olduğumuz kardeşliği, sevgiyi, saygı
yı, ve de güveni zayıflatan, ilgisizliği ve nefreti yaygınlaştıran davranışlarımız
daki çirkinlik ve kabalıktır. Mü’min hayatında yer tutmaması gereken çirkin
lik ve kabalık ahlâkî hayatımızı çökerttiği gibi maddî hayatımızı da yıkıcı te
siri altına almaktadır.
Mü’minlerin maddî ve manevî kayba uğramamaları, dünya ve Âhiret ha
yatlarında mutlu olabilmeleri içindir ki Mevlâmız şöylece emretmektedir:
“Rabbinizden size gelen hükümlerin; öğütlerin en güzeline uyun...”
“(Ey Peygamber!) Sen de, öğütleri dinleyip (adalet gibi güzeline uymakla
yetinmeyen, af gibi) en güzeline uyan kullarımı (dünya ve Ahiret saadeti ile)
müjdele...6
Giyimde, sözde ve davranışlarımızda bizleri güzele yönelten dinimiz aynı
şekilde işlerimizde de güzele yönelmemizi emretmektedir.
6 Zümer, 18, 55.
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d) İşte güzellik
Faiz gibi işlemi, içki gibi üretimi, erkekler için kadın kuaförlüğü gibi yapıl
ması, kumar ve fuhuş işletmeciliği gibi ticareti haram olanların dışında İslâm Di
nince meşru olan işleri sağlam ve hoş görünümlü, bir diğer anlatımla güzel yap
mak da vazifemizdir.
Güzel Dinimiz Peygamberimizin diliyle bizlere her bir işimizi ihsan üzere
yani ‘Allah görüyor bilinci içinde’ güzel yapmamızı emretmiştir.7
Bu sebeple bizler, nafakamızı temin etmek ve de cemiyetimizin içtimaî ve
iktisadî gelişimine hizmet etmek için yapacağımız sanat ve üretim faaliyetleri
mizi, ticari işlemlerimizi Allah’ın huzurunda O’na ibâdet ediyormuş gibi yap
maya çalışacağız.
Çalışmalarını güzellikler çizgisinde ibâdet olduğu şuuruyla yapan mü’min
leri, Şanlı Peygamberimiz şöyle müjdelemektedir:
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“Allah içinizden yaptığı zaman işini sağlam yapanı sever.”8
Muhterem Mü’minler!
Bizler güzellik dini olan İslâm Dini’nin imanlılarıyız. Yüce dinimizde Al
lah’ın ve Peygamberi Hz. Muhammed’in güzellikle ilgili olanları da dahil bü
tün emirleri ve yasaklarına uymak ibadettir. O halde yaşayışımızı güzelleştire
rek ibâdetleştirmeliyiz ki dünya ve Ahiret hayatımız saadetle dolsun.
Yüce Rabbimden bizlere dünya ve Ahirette güzellikler ihsan etmesini di
ler, hutbemi âyetlerle bitiririm:
“Mü’minlerin arasında çirkinliklerin gelişmesini (fikren ve fiilen) arzulayanlar yok mu? Onlar için dünya ve Âhirette elem verici bir azab vardır. Allah bilir. Fakat siz (Onun bildiklerini) bilmezsiniz.”
“Güzel ameller yapanlara güzel bir karşılık, hatta daha fazlası bile verilecektir.
Onların yüzlerini ne bir kara leke ve ne de aşağılanma bürüyecektir. Onlar Cennet
halkı olacaklardır ve orada sürekli kalacaklardır.”9

7 Sırasıyla bak. Nahl, 90; İ. Mace, Hn. 63; Tac, 1/25.
8 CamiüsSağîr, 1/75.
9 Nur, 19; Yunus, 26

Karaborsacılık Sömürücülüktür

Tarihî asırlardan devrimize kadar bütün cemiyetlerde çeşitli sebepler do
layısıyla zaman zaman fiyat artışları olmuş, büyük halk kitleleri mağduriyet
lere düşmüştür.
İslâm Dini, tabîi şartların sebep olduğu hayat pahalılığını manevî açıdan
değerlendirmiş, konuya inanç yönünden yaklaşmıştır. Aşağıda sunacağımız
hadis bu gerçeği belgelemektedir.
Salât ve Selam üzerine olsun Peygamberimiz Hz.Muhammed dönemin
de Medine’de ölçüsüz fiyat artışları oldu.
(İş bilir sahâbiler Hz. Peygamber’e (s.a.) başvurarak şöylece) ricada bu
lundular:
 Ya Resûlellah! Ölçüsüz fiat artışları oldu. Bizler (alıcı ve satıcılar) için fi
atları belirleyiniz; narh koyunuz.
Allah’ın Resulü (bu teklifi olumlu karşılamadı ve) şu gerekçesini de şöy
lece açıkladı:
 Hiç şüphesiz (çok veya az mahsul vererek) rızıklandıran, rızkı bollatan
ve darlatan (böylece ucuzluğun ve pahalılığın ortamını hazırlayan) Allah’tır.
Ben sizden birinizin can ve mal hususunda bir haksızlığa uğramasından ötürü
benden davacı olduğu halde Allah’ın huzuruna çıkmak istemiyorum.”1
İslâm âlimleri Peygamberimizin bu açıklamalarından ilham alarak nor
mal arz ve talep kanunlarına göre oluşan pazar fiyatlarına müdahaleyi olum
lu bulmamışlardır.
İslâm Dini, tabiî şartların oluşturduğu fiyat artışlarını îman mantığıyla sa
1 İ. Mace, Hn. 2200.
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bır ve kanaat ölçüleri içerisinde değerlendirirken, çıkarlar doğrultusunda sunî
(yapay) müdahalelerle fiyat artışlarına zemin hazırlanmasını şiddetle yasakla
mıştır.
Peygamberimiz bu mevzuda şöyle buyurmuşlardır:
“(Çok kazanmak ve sömürücü gruplara kazandırmak için fiyatları yük
seltmek maksadıyla) Müslümanların koyduğu fiyatları alıcılar aleyhine olumsuz
yönde etkileyen kişiyi büyük bir ateş azabına uğratmaya Allah and içmiştir.”2
İslâm, tabîi şartlarda oluşan pazara müdahaleleri yasaklarken, müdahale
nin en belirli ve müessir şekli olan karaborsacılığı da şiddetle menetmiş, bu iş
lemin toplum haklarına büyük bir tecavüz olduğunu açıklamıştır.
İhtikâr ve spekülâsyon kelimeleri ile de ifade olunan “Karaborsacılık: çok
çok kazanabilmek için fiyatların artmasını bekleyerek, halkın ihtiyaç duyduğu
malları satmayıp tutmaktır.” ki haramların en büyüklerindendir.
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dır:

Bu zulüm ve sömürü işlemi hakkında Peygamberimiz şöyle buyurmuşlar

“ Ancak Hak olan Allah’a isyan eden günahkâr kişi karaborsacılık yapa
bilir.”
“Mal getirip de bunu piyasaya süren kişi (Allah tarafından) rızıklandırılır.
İhtiyaç duyulan malı saklayıp yüksek fiyat arayan karaborsacı ise Allah’ın la
netine uğramıştır.”3
İnsanların ihtiyaçlı anlarında gıda ve yakıt gibi zaruri maddeler üzerinde
karaborsacılık yaparak vurgun vurmak isteyen sömürücü zalimlerin karanlık
ruhî yapısını da Peygamberimiz şöylece açıklamışlardır:
“ Karaborsacı ne kötü insandır. Zira o, Hz. Allah (malları çoğaltıp) fiyat
ları düşürdüğünde üzülür. Fiyatları yükselttiğinde ise sevinir.”
“İslâm Cemiyeti’nde fiyatları artırmayı arzulayan karaborsacılık yapan)
kişi alçak ve günahkârdır.”4
Umumî vasıftaki hadîsleriyle halkın ihtiyaç duyduğu maddeler üzerin
de karaborsacılık yapılmasını şiddetle kınayan Peygamberimiz, bütün cemi
yet fertlerini kuşatması ve yıkıcı tesiri altına alması sebebiyle özellikle gıda
2 NeylülEvtar, B. Ma Cae Filİhtikâr.
3 İ. Mace, Hn. 21534.
4 M. Mesâbih (2/107), Hn. 2897; C. Sağîr, 2/160.

maddeleri üzerinde karaborsacılık yapılmasını yasaklamıştır. Bu suçu/günahı,
Yaratan’la rabıtaları koparmak çapında büyük bir günah olarak bildirmiştir.
Bu mevzudaki açıklamalarında Aziz Önderimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Fiyatların artmasını arzulayarak gıda maddeleri üzerinde 40 gün kara
borsacılık yapan kişi Allah’tan Allah da ondan kopmuştur.”5
Hadîsteki kırk gün tabiriyle karaborsacılığı meslek edinmek alçaklığına
işaret edilmektedir.
İslâm Dini, karaborsacılığı haram kılmış, karaborsacılık yoluyla kazanı
lacak parayı kendisinden sadaka dahî verilemeyecek, cemiyet kanıyla yoğrul
muş bir sömürü kazancı olarak vasıflandırmıştır.
Şanlı Peygamberimiz bizleri şöylece uyarmaktadır:
“Ümmetimin toplumunda gıda maddeleri üzerinde karaborsacılık yapan
kişi, kazancını sadaka olarak dağıtsa, sadakası Allah katında kabul olunmaz;
üstelik karaborsacılığının günahına da kefaret olmaz.”
“(Fakat) bir kimse de gıda maddeleri getirterek normal piyasa fiyatına göre satarsa, onu sadaka olarak vermiş gibi olur.”6
Karaborsacılık Hakk’a ve Halk’a karşı işlenen o derece büyük bir suçtur
ki, bu çirkin işin ancak maddî ve manevî zarar getireceğini Peygamberimiz ke
sin bir dille ve şöylece açıklamışlardır.
“Mü’minler arasında, gıda maddeleri üzerinde karaborsacılık yapan kişiyi Allah cüzzam (gibi geçici hastalıklar) a uğratır ve iflâsa düşürür.”7
Peygamberimiz “Karaborsacılığı ancak korkak olanlar yapar.”8 buyurarak
karaborsacının er geç korktuğuna uğrayacağını, anlamını sunduğumuz iflâs
hadîsi ile ne vecîz bir şekilde bildirmektedir.
İslâm Nizamı, karaborsacılığı yalnız günahını beyan ederek yasaklamakla
yetinmemiş, bu suçun dünya hayatında cezalandırılmasını da yasalaştırmıştır.
İslâm Hukuku’na göre teşkilâtlanmış bir cemiyette karaborsacı hapsedile
bilir ve hakim kararıyla cezalandırılabilir. Malları ise onaylamasa da olsa onun
adına satılabilir.
5
6
7
8

a.g.e. Hn. 2896.
a.g.e. Hn. 2898; O.N. Bilmen, Hukuku İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhıyye Kamusu, 6/126
M. Mesabih, Hn. 2895; M. K. Ummal, 2/236.
Müntehabu Kenzül Ummal, 2/236.
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Bu zulüm suçunun faili pek tabiîdir ki Âhiret hayatında da büyük suçlu
larla beraber cezalandırılacaktır.
Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklamışlardır:
“(Tövbesiz olan) katiller ve (zimmetlerine geçirdikleri hakları ödememiş)
karaborsacılar Cehennem’de aynı tabakada birleştirilerek azaplanacaklardır.”9
Cuma mesajımızı bitirmeden önemli bulduğumuz bir hususu daha belirt
mek isteriz.
Âfetler, kuraklıklar ve diğer doğal sebepler dolayısıyla üretim yetersizli
ğinden doğacak pahalılıklar, Allah’ın topluma doğrudan bir cezasıdır. Bunun
gibi, Hak çizgiden sapan menfaatçi zâlimlerin karaborsacılık ve benzeri yapay
etkileri ile oluşan hayat pahalılığı da Allah’ın günahkâr topluma) suçlular ara
cılığı ile) verdiği bir cezadır.
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Bu hususu aydınlatan iki hadîslerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuş
lardır:
“Allah, gazabına uğratacağı toplumun iktisadî hayatını durgunlaştırır, fi
yatlarını yükseltir, iç anarşiyi geliştirir ve yönetici zulmünü şiddetlendirir...”
“Pahalılık ve ucuzluk Allah’ın (görünmez) ordularından iki ordudur. Biri
nin adı ‘ihtiras’ diğerinin adı ‘korku’ dur.
(İnsanların isyanı sebebiyle) Allah pahalılığı dilediği zaman tüccarla
rın kalbine ihtirası koyar, onlar da mallara çullanırlar ve aldıkları malları da
karaborsacılık için depo eder; satmazlar.
Allah, ucuzluğu dilediği zaman ise tüccarların kalbine korku’yu salar, on
lar da ellerindeki malları hemen piyasaya sürerler.10
Mü’minler!
Allah’ın helâl kıldığı yolardan rızkımızı arayalım ki çalışmalarımız ibâdet
olsun, dünyamız ve âhiretimiz mutlulukla dolsun.
Peygamberimiz “...Geç de olsa her insan ölmeden (yiyeceği, giyeceği ve kul
lanacağı mukadder anlamına) rızkını elde edecektir. Bu sebeple Allah’ın yasalarına aykırılıktan sakının. Rızkı helal yollarla arayın ve helal olana yapışın. Fakat haram olanı bırakın.”11 buyurmuşlardır.
9 K. Hafâ, Hn. 3227.
10 M. K. Ummal, 2/2378.
11 İ. Mace, Hn. 2144.

İhtirasa kapılmayalım. Cemiyetimize zulmetmeyelim. Toplumun kanını
emerek kazanmaya kalkışmayalım ki nefsimizi ateş azabından korumuş ola
lım.
Mevzuumuzu, bir Kur’ân buyruğu ile bitiriyorum:
“Ey inananlar! Mallarınızı aranızda (karaborsacılık gibi) haksızlıklarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızaya dayalı helal ticaretle yiyin. (Zulüm, kumar, faiz ve
karaborsa gibi haramları işleyerek) birbirinizin kanına girmeyin. Şüphesiz Allah
size merhamet eder.”12
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12 Nisa, 29.
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İslâm cemiyetinin en iyileri, fert ve toplum haklarına tam bir inançla say
gı duyanlardır. En kötüleri de, mü’minlerin siyasî, ictimaî, iktisadî ve ahlâkî
bakımdan kendilerine güven duymadıkları kişilerdir; sözleri davranışları ve iş
leriyle şahıs ve cemiyet haklarına tecavüz edebilecekleri şüphesi duyulanlar
dır.
Bu gerçeği, Şanlı Peygamberimiz şöyle açıklıyorlar:
“Sizin en hayırlınız yararı umulanınız ve zarar vermeyeceğine güven duyulanınızdır.
En kötünüz ise faydası umulmayanınız ve zararından emin olunmayanınız
dır.”1
Mü’minlerin iman ve ahlâk derecelerini yansıtan en geçerli ölçü, fertler
le ve kamu kuruluşları ile olan ilişkilerindeki söz, iş ve davranışlarının bütünü
olduğu içindir ki, İslâm Dini, değinilen yollarla fert ve cemiyet haklarına yapı
labilecek bütün tecâvüz türlerini yasaklamıştır.
Ferdî çıkarlar için toplum menfaatlerini çiğnemek, görevi kötüye kullan
mak, başarılamayacak vazifeleri üstlenmek, anaya babayı ilgisiz ve yardım
sız bırakmak, faiz ve rüşvet almak, karaborsacılık yapmak, kamu veya şahıs
menkul ve gayrı menkullerini zimmete geçirmek, gasbetmek, ilgililerini zara
ra uğratacak şekilde sözleşmeleri ihlâl etmek, bayatı taze, çürüğü sağlam gös
tererek, eksik ölçüp tartarak mal satmak, ürünleri mamulleri reklâm ettiri
len vasıfta piyasaya sürmemek, aldatmak, sövmek, dövmek, kalp kırmak, ar
kadan çekiştirmek, jurnal etmek, yalan söylemek, haksız yere baskıda bulun
1 MişkatülMesâbîh, Hadis No: 4993.

mak, başkasının yararına engel olmak, yoksulun zekât hakkını vermemek ve
de malları reklam ettirilen vasıfta piyasaya sürmemek gibi fertlere veya toplu
ma zarar verecek söz, iş ve davranışları İslâm Dini şiddetle yasaklamıştır.
Yasaklamıştır, çünkü İslâm Dini’nde kişiyi kötülerden kılacağı, maddî ve
manevî buhranlar doğuracağı açıklanan ve Ahiret azabına maruz bırakacağı
bildirilen en büyük suç; en azim günah fert ve cemiyet haklarına tecavüzdür.
Mukaddes ömrü fert ve cemiyet haklarına saygı duymanın, adaletli dav
ranmanın sözlü ve fiilî örnekleriyle dolu olan Aziz Peygamberimiz, önemin
den ötürü ölümü arifesindeki öğütlerini bile özellikle fert ve cemiyet hakla
rı konusuna ayırmışlardır. Böylece insanlığa muhteşem bir sorumluluk örneği
vererek mü’minlere şöyle buyurmuşlardır:
“Ey insanlar! Bana karşı şikâyetleriniz olabilir. Eğer birinizin sırtına vurduysam işte sırtım, vurabilir.
Şayet birinizi yermiş veya serefine dokunmuşsam, burada aranızdayım, aynısıyla karşılık versin. Eğer birinin malını almışsam işte malım, isteyip alsın ve benden bir itiraz gelecek diye çekinmesin. Zira itiraz etmek âdetim değildir. Gerçekten
benim yanımda sizin en değerliniz, hakkı varsa hakkını alan veya onu helâl edendir.
Böylece üzerimde haklar olmaksızın Rabbime kavuşacağım.”2
Şanlı Peygamberimizin Allah’a tertemiz kavuşmak amacıyla masum ve
mübarek zatı için haklar mevzuunda gösterdiği hassasiyet. Ahiret Günü’ne
inanan bütün müminleri derin bir nefis muhasebesine iletmelidir. Ayrıca ihti
rasları dizginlemeli, hakka razı ve kanaatkâr kılmalı, kendi öz haklarımızdan
feragat ve fedakârlığa da yöneltmelidir.
Eğer cemiyetleri için hayır ve rahmet kaynağı olması gereken mü’minler,
fert ve cemiyet haklarına karşı son derece hassas(duyarlı) olmazlar, ferdî mut
luluklarını cemiyetin mutluluğunda görmezlerse, Ahiret hayatının felâket ör
gülerini ömür günleriyle bizzat örmüş olurlar. Çünkü zimmetlerine geçirdik
leri hakları ödemeyen, hak sahiplerinden helâllik almayan mü’minleri ruhî
buhranlardan ve Cehennem azabından kurtaracak hiç bir güç yoktur.
Aziz Peygamberimiz, her mü’mini ürpertecek ve âkıbetini düşündürecek
gerçeği bakınız nasıl açıklıyor:

2 aİslâm Pevgamberi, M. Hamidullah, 2/309.
bKısası Enbiva, Ahmet Cevdet Paşa, Bedir Yayınevi, 1/235.
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“Andolsun, (insanların yargılanmak için diriltilecekleri) Kıyamet Günü’nde
bütün haklar sahiplerine muhakkak verilecektir.”3
Mü’minler!
Hakların sahiplerine ödeneceği Büyük Gün gelmeden, hakları sahiple
rine Âcilen ödememizi emreden hadîslerinde ise Peygamberimiz bizleri şöy
le uyarıyor:
“Her kim bir kişinin şahsiyetine dil uzatmış, malını almış veya bir hakkı
nı zimmetine geçirmişse, altın ve gümüş bulunmayan Sorgulama Günü gel
meden, o hakkın sahibi ile helâlleşsin. Zira hak yiyen kişinin iyi ameli varsa,
alınarak hak sahibine verilir, iyi ameli yoksa hak sahibinin günahlarından alı
narak ona yükletilir.”4
Muhterem Mü’minler!
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Şanlı Peygamberimiz, adaletin tamı tamına gerçekleştirileceği ilâhî muha
kemede, fert ve cemiyet haklarına saygı duymamış, zimmetine geçirdiği hak
lardan ötürü helâllik almamış nice iyi amelli mü’minlerin de manevî iflâsa
mahkûm Cehennem yolcusu olabileceklerini bildirmişlerdir. Peygamberimiz
mevzuu idraklerimize yaklaştırmak için sahabilerine sordular:
 Müflis kimdir?
 Ya Resûlellah! Müflis, (zarara uğrayarak) parası, taşınır veya taşınmaz
malı kalmamış kişidir.
 Bana inananlardan gerçek anlamda müflis şu kişidir: O kişi Kıyamet Gü
nü namaz, oruç, zekât (gibi hayırlı amelleri) ile gelir. (Gelir ama) birilerini çe
kiştirmiş, sövmüş, dövmüş, iftira etmiş, birilerinin de malını yemiş, kanını
dökmüş, (olduğu için ödenmesi gereken fert ve toplum haklarını da berabe
rinde) getirir. (Sonuç olarak da) hayırlı amellerinden bir kısmı şuna, bir kıs
mı da buna verilir. Eğer üzerindeki insan hakları ödenmeden evvel iyi amelle
ri tükenirse, bu defa alacaklı kulların günahlarından bir kısmı alınır da bunun
üzerine yükletilir. Sonra da kendisi Cehennem’e atılır.
(İşte hakiki müflis bu kişidir.)5

3 Sahihi Müslim ve Ter. M. Sofuoğlu (merhum) 8/49.
4 EtTac, S/20.
5 Sahihi Müslim Birr 59, EtTac 5/20.

Mü’minler!
Sünnet tablosunda mukadder gelecek, apaçık izlenmektedir. Bu tabloyu
mü’min olarak izleyecek bizler ferdî, ailevî, sosyal, iktisadî ve hukukî münase
betlerimizde son derece hassas olmalıyız. Haklara tecavüz edebilirim düşünce
siyle öz haklarımızdan geçen bir ruh inceliğine sahip olmaya çalışmalıyız.
Allah’a ve Âhiret Günü’ne iman edip de bu hassasiyeti ve inceliği göster
memek mümkün değildir.
Fert ve cemiyet haklarına yapılan tecavüzlerin ve bu yolda izlenecek zu
lümlerin azap dolu bir Âhiret hayatından önce, çileli ve ıstıraplı bir dünya ya
şantısına da maruz bırakacağı Kur’ân ve Sünnet bildirileri ile açıklanmıştır. Be
şeri tecrübelerin de doğruladığı bu gerçeği Peygamberimiz şöyle açıklıyor:
“(Fert ve cemiyet haklarına tecavüz olan) zulüm ve akrabalık bağlarını ko
parmak günahları gibi Allah’ın sahibi için cezasını Âhiret’e ertelemekle bera
ber dünyada da âcilen vereceği başka günahlar yoktur.”6
Mevzuumuza inşaallah devam edeceğimizi bildirir, hutbemi iki âyetle bi
tiririm:
Nisa sûresi, âyet 2930:
“Ey inananlar! Mallarınızı aranızda (faiz, rüşvet, karaborsacılık, kumar, hi
leli ticaret… gasp gibi yollarla) haksız yollarla yemeyin, karşılıklı rıza ile yapılan
ticaretle yeyin. (Fert ve cemiyet haklarını çiğneyerek de) öz canlarınıza kıymayın. Allah, sizler için merhamet kaynağıdır.
Her kim (Allah’ın yasakladıklarını) aşırı giderek haksızlıkla yaparsa onu ateşe sokacağız. Bu işlem Allah’a kolaydır.”

6 EtTac, 5/21.
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İslâm Dini’nde imandan, namaz ve zekât gibi ana ibadetlerden sonra işle
nen en önemli konulardan biri fert ve cemiyet haklarıdır. Zira Kur’ân ve Sün
net kaynaklarının ayrıntılı açıklamalarına göre, dünya hayatında bunalımla
ra ve Âhiret hayatında azaplara sebep olacak büyük suç/günah fert ve cemiyet
haklarına tecavüzdür.
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Faiz ve rüşvet almak, karaborsacılık yapmak, şahıs ve kamu mallarını ent
rikalarla zimmete geçirmek, hileli ticarette ve imalâtta bulunmak, görevleri kö
tüye kullanmak, sözleşmeleri karşı tarafı mağdur edecek şekilde ihlâl etmek,
dövmek, sövmek, hakaret etmek, aldatmak, arkadan çekiştirmek ve zekât ver
memek gibi söz, iş ve davranışlar fert ve cemiyet haklarına tecavüz türlerin
den bazılarıdır.
Gerçekten fert ve cemiyet haklarına tecâvüzün en basit şekli olarak kabul
edilebilecek olanı bile Âhiret hayatının felâketini hazırlayacak kadar ağır bir
suçtur/günahtır. Fert haklarına tecâvüzü konu alan bir hadîslerinde Şanlı Pey
gamberimiz bu gerçeği bakınız nasıl açıklıyor:
“Bir kimse yemin ederek bir Müslüman’ın hakkını zimmetine geçirirse Al
lah o kimsenin Cehennem’i gerekli kılar ve (cezasını çekmeksizin) Cennet’e
girmesini de yasaklar.
Salât ve Selam üzerine olsun Peygamberimizin (Cennet ve Cehennem’e
inanan her insanı ürpertecek bu uyarıları) üzerine bir mü’min (ayağa kalka
rak) sordu:
Yâ Resûlallah! O hak değersiz, basit bir şey ise ne buyrulur?
 İsterse o hak misvak ağacından bir dal parçası olsun.”1
1 Müslim İman 218, Nesâî Kudat 30.

Cemiyet haklarına tecavüzün sebep olabileceği azabı iki misalle daha açık
lamaya çalışalım.
İlk Müslümanlardan Halid ElCuheni (r.a.) anlatıyor: Mü’minlerden bir
adam Hayber’de öldü. Vefatı Hz. Peygamber’e bildirildi. Allah’ın Resulü (bu
mü’minin namazını kıldırmadı.) “Arkadaşınızın namazını kılınız” buyurmak
la yetindi.
Hz. Peygamber’in bu tavrı (üzücü oldu. Sahabilerin yüz hatları değişti.
Onlardaki bu değişikliği görünce Hz. Peygamber (davranışının sebebini şöy
le) açıkladı.
 Bu arkadaşınız Allah yolunda (savaşılarak kazanılmış ganimet malına)
hıyanet etti (de zimmetine mal geçirdi.)
Bu olayı rivayet eden Hz. Halid anlatımına devamla şöyle diyor:
 Hemen gidip bu adamın eşyalarını araştırdık. Eşyaları arasında Yahudilerin (kullandığı süs) boncuklarından (zimmetine geçirilmiş) iki dirhem değerinde boncuklar bulduk.2
Sunacağımız ikinci örnek ise gerçekten ürperticidir.
Peygamberimizin yardımları ile geçinen Kerkire adlı bir adam vardı. Bu
adamın ölümü Hz. Peygamber’e haber verildiğinde, Peygamberimiz, “O adam
Cehennem’de (azaba uğrayacaktır)dir.” buyurdular.
Hayret ve dehşete düşen sahâbiler, sebebini kavramakta pek gecikmedi
ler. Gidip o adamın eşyalarını araştırdılar. Neticede toplumun malı olan bir el
biseyi çalarak zimmetine geçirdiğini tesbit ettiler.3
Verilen misallerden açıkça anlaşılacağı üzere önemli olan haklara tecavü
zün az veya çok olması değildir; yapılmış olmasıdır. Azını yapan çıkarları öl
çüsünde büyüğünü de yapar.
Cemiyet haklarına tecâvüz konusuna değinmişken, konunun iyice kavra
nılabilmesi için cemiyet hayatından alacağımız müşahhas (somut) misallerle
mevzûumuzu aydınlatmak isterim.
a) Trafik kurallarını ihlâl ederek akaryakıt ve iş gücü israfına sebep olmak,
b) Hazineye, belediyeye, vakıflara ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait men
2 Müsned, 4/144.
3 R. Salihin ve Ter. 1/259.
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kul ve gayrı menkulleri, özellikle vapur, tren, otobüs gibi çok aşınan araçları
öz malımız gibi ihtimamla kullanmamak,
c) Devlet sektöründe, özel sektörde ve diğer kuruluşlarda, başarılı olama
yacağımız görevlere talip olmak, üzerimize aldığımız vazifeyi zamanında ve
olması gereken şekilde yapmamak,
d) Cemiyet bünyesinde zararlı sonuçlar veren kötü ve yüz kızartıcı işle
rin faili durumuna düşerek olumsuzlara örnek olmak ve bunun gibi daha ni
ce işlerin her biri cemiyet haklarına tecâvüzdür. En önemlisi bu tür tecavüzle
rin manevî sorumluluğundan istenilse de kurtulmak pek güçtür. Zira hakla
rını ödeyip helallik alacağınız muhataplarınız belirli fertler değil bütün bir ce
miyettir.
Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklar:
Zulüm üç nevidir:
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a) Allah’ın günahını bağışlamayacağı zulüm,
b) Allah’ın günahını bağışlayabileceği zulüm,
c) Allah’ın (zalimini) bırakmayacağı zulüm.
aa) Allah’ın bağışlamayacağı zulüm, (yaratıcı, yaşatıcı yasa koyucu… ilah
lığında şahısları, ilkeleri, kurumları… O’na ortak koşmak olan) şirk’tir. Kur’ân
ifadesiyle “Şirk pek büyük bir zulümdür.”
bb) Allah’ın (dilerse) bağışlayacağı zulüm, ilâhî emirleri ve yasaklan çiğ
neyerek kulların nefisleri aleyhine işledikleri fakat kendileri ile Rab’leri arasın
da kalan zulümdür.
cc) Allah’ın failini bırakmayacağı zulüm ise insanların birbirlerinin haklarına
tecavüzle yaptıkları zulümdür ki Allah onu zalimin yanında bırakmayacak, mazluma zalimden hakkını alıp verecektir.”4
Haklara tecâvüz günâhının tazminat verip helâllik almaktan başka tövbesi
olmadığı için hiç bir iyi amel ve ibâdetle bu günahın karanlıklarından ve aza
bından korunulamaz.
Bütün günahlardan temizleyeceği Peygamberimizin diliyle açıklanan hac,
cihad, hatta Allah yolunda canı feda etmek olan şehitlik bile fert ve cemiyet
haklarını düşürmez ve sorumluluktan kurtarmaz.
4 İ. Mace, Hn. 4010; İ. Kesir, Nisa, 48.

Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Allah şehidin ancak kul hakları dışındaki diğer bütün günahlarını affeder.”5
Mü’minler!
Bugün zengin olan yarın fakir olabilir, bugün çalışabilen yarın güçsüz dü
şebilir. Bugün hak sahiplerini görebilen, yarın bu imkândan yoksun kalabilir.
Bu itibarla zimmetimize geçirdiğimiz hakları mutlaka sahiplerine iade etmeli,
onlardan af dilemeli, işlerimizi Âhirete bırakmamalıyız.
Dünya geçicidir, baki olan Âhiret hayatıdır. Yediğimiz, içtiğimiz, giydi
ğimiz ve tasadduk ettiğimizin dışında kalan mallar bizim değil vârislerindir.
Vârislerin dünyası için âhiret hayatımızı tehlikeye atmamalıyız.
Peygamberimiz bir hadîslerinde bakınız ne buyuruyorlar:
“Kıyamet gününde insanların Allah’a en şerli olanları başkalarının dünyası için
kendi âhiretlerini helake uğratanlardır.”
Bu gibi bedbahtları Rabbimiz de şöyle uyarıyor:
“Bu Kıyamet Günü her bir kişiye yaptıklarının karşılığı verilir. Bu gün haksızlık yoktur. Doğrusu Allah hesabı pek çabuk görendir.
(Ey Peygamber!) Onları yüreklerin ağza geleceği, tasadan yutkunacakları Kıyamet Günü ile uyar. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenecek aracısı olur.”6
Yüce Rabbimden cümlemizi fert ve toplum haklarına saygı duyan bahti
yar kulları safına katmasını diler, hutbemi haklara tecavüzün önemseyemedi
ğimiz bir türü olan gıybeti ve cezasını içeren bir hadisle bitiriyorum:
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“İsra gecesi semalara yükseltildiğimde bir topluluğun yanına uğradım. (Bir
de ne göreyim?) bakırdan tırnaklarıyla yüzleri ve göğüslerini tırmıklıyorlar.
Refakatçim olan vahiy meleği Cibril’e sordum:
 Bunlar kimlerdir Ya Cibril? Şu cevabı verdi:
 Bunlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onların şahsiyetlerine tecâvüz edenlerdir.”7

5 R. Salihin ve Ter. 2/584.
6 Mümin, 4748.
7 Tac, 5/26.
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Hakka İnanmayan Halka Yönelemez
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İslâm Dini’ne ve onun malî yönden topluma yönelik adalet esaslarına ina
nan ve inancının izinde yaşayan her bir mü’mini cemiyetci insan olarak tarif
edebiliriz. Bu ilâhi nizama inanmayan veya inandığı halde inancının gerek
tirdiği malî adalet kurallarını uygulamayan her bir kişiyi de ferdiyetci insan ola
rak tanımlayabiliriz.
Bu tariflerimiz, Rabbimiz tarafından şahsiyeti tahlil olunan tipin şahsında
Beled Sûresi’nde şöylece belgelendirilmektedir.
“(Kendisine iki göz, iki dudak ve bir dil verildiği, doğru ve eğri yollar gös
terildiği halde kişi) sarp yokuş engelini aşmaya girişemedi. O sarp yokuş engelinin ne
olduğunu sana kim bildirebilir?
O bir esiri hürriyete kavuşturmaktır, veya (iktisadî kriz döneminde, kıt
lık ve aşırı pahalılık zamanında din, nesep ve komşuluk) yakınlığı olan yetimi ya da şiddetli yoksulluğa batmış fakiri doyurmak; onlara geçim ortamını hazırlamaktır. Sonra da iman edenlerden, birbirlerine sabrı ve merhameti öğütleyenlerden olmaktır.”1
Manâlarını sunduğumuz âyetlerden anlaşılacağı üzere yaratılışları çizgi
sinde yürüyerek İslâm Dini’ni hayat düzeni edinmeyen kişiler, esir azad et
mek, yetimi doyurmak, fakire, âcize ve işsize geçim vasatını hazırlamak, sab
rı ve merhameti tavsiye etmek gibi cemiyetçilik görevlerini yapamayan mad
deperest kişiler olarak tanıtılmaktadır. Biz bunları ferdiyetci insan olarak ta
nımlıyoruz.
Kur’ân, ferdin ve cemiyetin maddî ve manevî kalkınmasını sağlayıcı mez
1 Beled, 1117.

kur amelleri ve benzerlerini varlık zamanında da darlık anında da aşkla yaşa
yabilen insanların ancak mü’minler olabileceğini de şöyle açıklamaktadır:
“(Gerçek mü’minler) bollukta ve darlıkta (âcize, yetime, fakire,) yardım
edenler, öfkelerini yutanlar, insanların kusurlarından af ile geçenlerdir. Allah Kendisini görür gibi iyilik edenleri / güzel işler yapanları sever.”2
Muhterem Mü’minler!
Mü’minler gerekli atılımı yaparak cemiyetçi Hak ve Halk insanı olabiliyor
lar da kâfirler, münafıklar ve imanları zaafa uğramış olanlar neden olamıyorlar?
Olamazlar, çünkü onlar; başarmak için zaruri oları yaptırıcı güçten yok
sundurlar. Bu güç Allah’a ve O’nun malî adaleti bir diğer ifadeyle sosyal ada
leti içeren emirleri ve yasaklarına imandır; O’nun huzurunda muhakeme olu
nacağına, Cennet’e ve Cehennem’e inanmaktır.
Bunun içindir ki, Rabbimiz ancak Kâfir ve Münafık olarak takdim ettiği
kişileri azgın birer ferdiyetçi olarak tanıtmaktadır.
Rabbimizin tanıttığını tanımak için şu âyetleri inceleyelim:
“(Ey Peygamber!) İslâm Dini’ni yalan sayan adamı gördün mü? İşte yetimi şiddetle iten-kakan, yoksulu doyurmak (ihtiyaçlarını giderecek kaynağı ha
zırlamak) için önayak olmayan o adamdır.”3
Yüce Mevlâmız, Cehennem’e atılmak üzere hakkında vazifeli melekle
re emir vereceği kişiyi de bize aynı şekilde inkârcı ve ferdiyetçi olarak şöy
le tanıtmaktadır.
Hakka Sûresi Âyet 3035:
“Tutun onu bağlayın. Sonra da alevli ateşe yaslayın.”
“Çünkü o, büyük olan Allah’a inanmaz, yoksulu doyurmaya (bu amaçla atı
lım yapmaya) kimseyi teşvik etmezdi. Onun için bu gün burada kendisine acıyacak hiç bir dost yoktur.”
Evet, Yaratan’ı ve egemenliğini tanımayan kâfirler, yürekten inanamayan
münafıklar ve bunların izlerini takip eden zayıf imanlı mü’minler, ferdî mülk
te cemiyet haklarının varlığını kabul ettiren güçlü imandan mahrumdurlar. Bu
yoksunlukları sebebiyledir ki amelî hayatlarında ferdiyetçilik mantığı ile şart
lanırlar.
2 Âli İmran, 134.
3 Maun, 13.
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Yarattığı insanın kafa ve kalp yapısını en iyi bilen Rabbimiz, İslâm Dini’ne
inanmayanların veya inandıkları halde kâfirleri izleyeceklerin şartlanacağı
mantığı Kasas sûresinde azgın ferdiyetçi Karun’un ve Yâsîn sûresinde Mekke
kâfirlerinin diliyle sembolleştirerek açıklamaktadır.
Allah’ın kendisine pek çok servet verdiği ve toplumu tarafından kendisi
ne; “... Allah’ın sana ihsan ettiği gibi sen de (toplumun muhtaç kesimine) ik
ram et. (Ferdiyetçi davranışlarla) yeryüzünde bozgunculuk arama. Allah boz
guncuları sevmez.” denilen Karun, inkârcı ve ferdiyetçi bir mantık değerlen
dirmesiyle şu cevabı verir:
“Bu servet bana ancak ve ancak bende olan bilim ve (çalışma gücün) den ötürü verildi.”4
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Ferdî mülkte, cemiyet yardımına muhtaç kişiler için ödenmesi gereken
Hak’lar olduğuna inanan mü’minler tarafından kendilerine “... Allah’ın size rı
zık olarak verdiği nimetlerden siz de verin; (muhtaçlara yardım edin.” denilen
Mekke kâfirlerinin cevabı da şöyle olmuştur:
“... Allah’ın dileseydi, doyuracağı, (maddî güçle donatacağı) kimseyi biz mi
doyuracağız? Doğrusu siz (bu cemiyetçilik anlayışınızla) apaçık bir sapıklıktası
nız.”5
Aziz Mü’minler!
Âhiret Günü’ne iman etmedikleri; yaptıklarının mükâfatını kat kat ala
caklarına inanmadıkları için ferdiyetçilik mantığı ile şartlanan insanların top
lum hayatındaki tutumları pek tabiidir ki Karun ve Mekke kâfirleri gibi sosyal
adalete yönlendiren malî görevlerden kaçınmak olacaktır.
Çünkü onları etkileyen materyalist mantık şeytanlaşır ve onlara Kur’ân’ı
mızda açıklanan şu telkini yapar.
Bakara Sûresi âyet 268:
“Şeytan (ve şeytanlaşmış kişiler) sizi fakirlikle korkutur. Allah ise kendisinden
mağfiret ve bol nimet va’deder. Allah’ın lütfu boldur. O her şeyi bilir.”
Ferdî mülkte “Yardım isteyen ve isteyemeyen muhtaç insanların hakları”
olduğuna inanmadıkları için Şeytanî telkinden etkilenecek bu kişiler, siyasî,
ictimaî ve iktisadî imkânlarıyla mutlu ve putlu azınlığı teşkil edebilecek; güç
4 Kasas, 7778.
5 YâSîn, 47.

lüler sınıfına girebilecek durumda olsalar bile, fakirlik korkusu ve istikbal dü
şüncesi ile ruhî bunalımlar geçirirler, fedakârlıkta bulunamazlar.
Onlarda tecelli edecek rûh sefaletini Rabbimiz şöyle açıklıyor:
“(Ey Peygamber! Onlara) De ki; Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla yine de cimrilik ederdiniz...”6
Onlar fert malında cemiyet Hak’ları olduğuna inanmadıkları için zekât,
nafaka ve infak gibi nakdî ve malî yardımı gerektiren sosyal nitelikli dinî
görevlerini yapmazlar yapamazlar.
Hak’dan ve Halk’dan mukaddes tuttukları ve kendilerini ebedî kılacak
zannettikleri nakitlerini, menkullerini ve gayrı menkullerini saymak ve tap
mak için putlaştırırlar.
Rabbimiz Hümeze Sûresi’nde şöyle buyurur:
“(Cemiyet payını tanımadan) mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, (çı
karı için) arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi ve küçük düşürmeyi huy
edinen her (ferdiyetçi) kişinin vah haline. O, malının kendisini ölümsüz kıla
cağını sanır. Hayır, o (ferdiyetçi) andolsun kırıp geçiren yere atılacaktır. Kırıp
geçiren yerin ne olduğunu sana kim bildirebilir? O, yüreklere çökecek olan
Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.”
Aziz Mü’minler!
İmanla beslenmeye yaratılış düzen yeterli olmadığı için İslâm Dini’ne
inanmayan bütün insanlar ve görüntü Müslümanları birer ferdiyetçidir. On
ların Halk’a yönelik gibi görünen sözleri, davranışları ve fiilleri imandan kay
naklanmadığı için köksüzdür. Şahsî menfaatlerle irtibatlıdır.
Bir kanun gibi bellemeliyiz ki “Hak’ka inanmayan Halk’a yönelemez.”
Durumumuzu tespit edebilmemiz, Hakk’ın gadabını ve Halk’ın nefreti
ni doğuracak ferdiyetçilikten sakınabilmemiz için sunduğumuz hutbemizi et
kili kılmasın Rabbimizden diler, konumuzu mevzuumuzla ilgili hadîslerle bi
tiririm.
“Hangi hastalık insanı cemiyete karşı mali görevlerini yapmamak illetinden daha zayıf düşürücü olabilir?”
“(İyice biliniz ki, zekât ve âciz akrabaya nafaka vermek gibi görevlerini ye
rine getirmeyen)... cimri (cezasını çekmeksizin) Cennet’e giremez.”7
6 İsra, 100.
7 C. Sagîr, 2/196; Tac, 5/41
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Kur’ân’da Ferdiyetçilerin Vasıfları

İslâm Dini’ne ve onun malî yönden sosyal adalet ilkelerine inanmayan ve
ya inandığı halde uygulamayan insanlar ferdiyetçidirler.
Kur’ân çizgisinde “ferdiyetçiler” olarak tarif ettiğimiz tiplerin Kur’ân açık
lamalarına göre vasıflarını beyan etmeğe çalışacağız.
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Ferdiyetçiler, ferdiyetçiliklerinin tabiî gereği olarak ferdiyetçiliğin yanın
da, cemiyetçiliğin karşısındadırlar.
I) Tarifleri yapılan ve büyük çoğunluğunu kâfir ve münafıkların, azınlığını
da sosyal vasıftaki dinî görevlerini îfâ etmeyen ameli kıt ve kısır mü’minlerin
teşkil ettiği ferdiyetçiler, birbirlerini ferdiyetçiliğe teşvik ederler.
a) Ferdî mülkte cemiyet hakkını kabul ve tediye etmemede,
b) Tekelciliği, sömürücülüğü gelenekleştirmede ve gayrı meşru kazanç
yollarını meşrulaştırmada,
c) Ferdî çıkarlarını toplum menfaatlerinin üstünde tutmada ve cemiye
tin sosyal seviyesinin çok üzerinde lüks ve israf harcamaları yapmada inanç,
yaşantı ve gaye birliği içerisinde bulunan ferdiyetçiler, ferdiyetçiliğin cemiyet
hâkimiyeti için yardımlaşırlar.
Rabbimiz bu gerçeği şöyle açıklıyor:
“Kalplerine iman akmamış Münafık erkekler ve kadınlar birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Onlar Münker’i, dinin ortak akıl ve ilmin red ettiklerini emrederler.
Maruf’u: dinin, olgun aklın ve ilmin kabul ettiklerini men ederler. Dini-malî görevlerini yapmazlar. Onlar Allah’ı unuttular. Allah da onları unuttu; rahmetinden dışladı.
Münafıklar İslâmi iman ve yaşamdan çıkmışların ta kendileridir.”1
1 Tevbe, 67.

Her devirde ve her cemiyette ana karakterleri bir olan ferdiyetçilerin İslâm
zaviyesi’nden görülebilen yönleri ile ferdiyetçilik yolundaki çalışmalarını şöy
lece özetleyebiliriz.
a) Birbirlerine örnek olarak faizciliği, karaborsacılığı, rüşvetçiliği… ve âdil
olmayan ücret ödemeyi telkin eden ferdiyetçiler, içki, kumar ve fuhuş işletme
ciliği ile kazanmayı, hakları olmayan sosyal imkânları çıkar mecralarına akıt
mayı, bütün bu ve bu gibi işleri de aralarında tavsiye ederler.
Faizsiz ekonomi olamayacağını söyleyerek, bu sömürü sisteminin kaçını
lamaz olduğunu kabul ettirmeye çalışırlar.
Faizin, mutlu azınlık lehine büyük kitleyi emen ve ezen bir zulüm aracı
olduğunu örneklerle açıklayan ve faiz sistemini içtenlikle savunan faizcilerin
zâlimler olduğunu duyuran mü’minleri gericilik ve çağ dışılıkla suçlar ve sus
turmaya çalışırlar.
Ekonomik gücün belirli ellerde dolaşan manevî bir devlet olmasına kar
şı çıkan, bunun için de büyük kitleyi uyararak, siyasî ve iktisadî teşebbüslerde
bulunan toplumcu aydınları da durdurmaya çalışırlar.
Ferdiyetçiler, büyük üretim kaynaklarını ve kârlı yatırım alanlarını tekel
lerine bırakacak, büyük ticarî kredileri müesseselerine akıtacak, aracılık ent
rikalarıyla yürütecekleri sömürü faaliyetlerine göz yumacak siyasî kuruluşları
iktidara getirmek için müştereken çırpınırlar.
Sömürü düzenine ve tatbikatına karşı çıkan, cemiyete ait nimetler ve im
kânlardan fırsat eşitliği içerisinde yararlanılmasını savunan ve fiilî teşebbüsler
de bulunan gerçek cemiyetçi mü’minleri maddî ve manevî bakımdan ezmeye
ve dışlamaya çalışırlar.
Kur’ânı Kerîm, ortak eylem ve emellerinin bir kısmına işaret olunan bu
ferdiyetçilerin Hak’dan ve Halk’dan uzak, reziller olduğunu şöyle açıklıyor:
“…Allah kendini beğenip öğünenleri sevmez. Onlar, Allah’ın yapılmasını emrettiği malî görevlerini yapmazlar, insanlara da bu malî görevlerin yapılmamasını
emrederler. Allah’ın fazlından kendilerine verdiği nimetleri de gizlerler. (Ferdiyetçi)
nankörlere aşağılık bir azab hazırlamışızdır.”2
b) Ferdiyetçiler, ferdiyetçiliğin yanında oldukları gibi cemiyetçiliğin de kar
şısındadırlar.
2 Nisa, 3637, Buhl kelimesi için bak. Şevkânî FethülKadir, Nisa, 37.
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Bunun içindir ki onlar cemiyetçilik görevlerini yapmaz, yapılmasına da
engel olmaya çalışırlar.
a) Evet, cemiyetçilik görevlerini yapmazlar.
Rabbimiz bu gerçeği şöylece açıklar:
“Onlar zekât vermezler. Ahiret’i inkâr edenler de ancak onlardır.”3
Manâsını sunduğumuz âyette onlar zekâtı vermezler buyurulurken ictimaî
vazifelerini yapmazlar ve bu görevlerin gayesi olan sosyal adaletin gerçekleş
tirilmesini tasvip etmezler gerçeği açıklanmaktadır.
Ferdiyetçilerin içtimaî görevlerden kaçınan, hak tanımaz ve vazife kabul
etmez kişiler olduklarını Rabbimiz Kur’ân’ımızda daha açık bir şekilde şöyle
ce belirtmektedir:
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“Hayır, hayır; siz yetime karşı cömert davranmıyorsunuz. Yoksulu doyur
maya (hallerinden anlamaya, asgarî ihtiyaçlarını olsun temin etmeye, geçim
kaynaklarını hazırlamaya) birbirlerinizi teşvik etmiyorsunuz. Mîrası hak gö
zetmeden, yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz.”4
b) Ferdiyetçiler sosyal güven ve mutluluğu sağlayacak içtimaî (sosyal) gö
revleri yapmadıkları gibi yapılmasına da engel olurlar.
Mâûn sûresi âyet 7: “Onlar Maûn’a:
a) Zekâtın verilmesine,
b) Ferdin topluma karşı îfa etmesi gereken sosyal görevlerini yapmasına,
c) İçtimaî nimet ve imkânlardan fırsat eşitliği içerisinde yararlanılmasına,
d) Kişilerin ihtiyaç duydukları eşyayı birbirlerine ödünç olarak vermeleri
ne, siyasî, içtimaî ve iktisadî yollarla engel olurlar.”5
Bu tipler Hak’kın öfkesini, halkın nefretini kazanan kişiler olduklarından
onları dünyada aşağılık bir yaşantı ve Âhiret hayatında acıklı bir azab kuşata
caktır.
Meâric Sûresi Âyet 1518:
“Şüphesiz Cehennem alevli bir ateştir. Kafa derilerini soyup çıkarandır. Çağırır o

3 Fussilet, 7.
4 Fecr, 1720.
5 Maun’a verilen manalar için bak. a Kurtubi, Maun sûresi. bSevkanî, FethülKadir, Maun
Sûresi.

ateş (imandan) yüz çevirip de arka döneni. Bir de paraları/malları toplayıp da (kim
seye hakkını vermeden) saklayanı.”
Bu çağrıya ister istemez icabet edecek inkarcılar ve kalplerine iman ak
mamış görüntü Müslümanlarının her biri, derin bir hasret içerisinde şöyle fer
yat edecekler:
“Ah! Keşke o (ölüm, hayatıma) kesin bir son verici olsaydı. Malım bana
bir fayda vermedi. Bütün varım yoğum elden gitti.”
Allah da şöyle buyuracak:
[“Tutun onu bağlayın. Sonra da Cehennem’e yaslayın.”
“Çünkü o büyük olan Allah’a inanmaz, yoksulu doyurmaya kimseyi teş
vik etmezdi.”]6
İçinde cemiyetin haklarını tanımadıkları malları ve nakitleri ile azablanır
ken ve azabın şiddetinden binlerce defa ölümü arzularken de kendilerine şöy
le denilecektir:
“... İşte bunlar nefisleriniz için toplayıp sakladıklarınızdır. Artık saklayıp istifçilik ettiğiniz bu nesnelerin azabını tadın bakalım.”7
Mü’minler!
Cehennemlik ferdiyetçilerden olmayalım. Bu gibilerden yana bulunmaya
lım. Günahlarımıza tövbe edelim. Zimmetimize geçirdiğimiz Haklar’ın sahip
leri ile helallaşaşalım.
Hutbemizi bir hadisle bitiriyorum.
“(Ey mü’minler!) Allah’ın emrettiği malî ibâdetlerinizi yapmama olan Şubh’tan
sakının. Zira Şubh sizden önceki toplulukları yıkıma uğrattı. Çünkü onları birbirlerinin kanlarını dökmeye ve birbirlerinin namuslarını çiğnemeye sevketti.”8

6 Hakka, 2731.
7 Tevbe, 35.
8 Tac, 5/20.
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Hakiki Mümin Gerçek Cemiyetçidir
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İslâm Dini’ni Hayat Düzeni edinen bütün mü’minler şuurlu birer cemiyet
insanı olmakla yükümlüdürler. Onları cemiyetçi kılacak etken/güç, bu İlahî
Düzeni’nin yapılmasını emir buyurduğu sosyal görevlere inanmaktır. Kişilerin
malında belirlediği ve ödenmesini gerekli kıldığı zekât ve âciz akrabaya nafa
ka gibi Hak’ları ödemektir.
Ancak inanan ve inançları doğrultusunda yaşayanların cemiyet insan
olabileceğini Rabbimiz şöyle açıklamaktadır:
“Gerçekten insan pek ihtiraslı yaratılmıştır. Fakirliğe uğradı mı feryat eder. Mala erişince de onu engeller. Ancak namaz kılanlar ve namazlarında devamlı olanlar, mallarında yoksul ve yoksuna Hak tanıyanlar, Ceza (ve mükâfatın verileceği
Âhiret) Günü’nü doğrulayanlar ve de ancak Rablerinin azabından korkanlar böyle değildir.”1
Aziz Mü’minler!
İmanlarından aldıkları güçle cemiyetçi olan ve cemiyetçiliği dünya ve
Ahiret mutluluğunu oluşturacak ibâdet bilen mü’minler, pek tabiîdir ki fert ve
toplum haklarına son derece saygı duyarlar. Cemiyet menfaatlerini şahsî çıkar
larından üstün tutarlar. Faiz, karaborsa ve rüşvet gibi dinimizce yasaklanmış
işlerden içki, kumar, fuhuş gibi topluma zarar verici haram kazanç yollarından
şiddetle kaçınırlar. İmalâtlarını sağlam, ticaretlerini dosdoğru yaparlar.
Cemiyetçi olan mü’minler fakir akrabalarını ailelerinin bir parçası bilir,
onlara muntazaman nafaka öderler. Toplumun âcizlerinin, düşkünlerinin, ök
süzlerinin, borçlularının, işsizlerinin, muhtaç öğrencilerinin, bakımı gereken
1 Mearic, 1927.

yaşlı ve hastalarının maddî ve manevî ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirler. Hak
ları olan zekâtı verirler.
Cemiyetçi mü’minler, muhtaç mesken, meslek ve ticaret komşularına çok
yakından özel bir ilgi gösterir, yapılması gerekeni yaparlar. Allah için yardım
kapılarını yoksuna, yoksula daima açık tutarlar. Yol, çeşme, okul, cami, kü
tüphane, hastahane, talebe yurtlan ve ilmî araştırma merkezleri gibi sosyal
eserlerin yapılmasına öncülük ederler, tamamlanması için yardımda bulunur
lar. İşçilerine âdil ücret öderler.
Hülâsa onlar cemiyetleri için bir hayır ve rahmet kaynağı olurlar.
Yüce Allah, İslâm Dini’ne inanan gerçek mü’minlerin, inançlarını koruduk
ları müddetçe, cemiyetçi Hak ve Halk insanı olarak kalacaklarını şöyle açık
lıyor:
“Yaşadıkları yerde kendilerini güçlendirip yetkilendirdiğimizde (hakîki
mü’minler), namazlarını gerektiği şekilde kılarlar, zekâtlarını verirler. Dinleri
nin, ortak aklın ve ilmin güzel bulduklarını emrederler, çirkin bulduklarını ise
yasaklarlar. Bütün işlerin sonucunu belirleyecek Allah’tır.”2
Saygıdeğer Cemaatim!
Mü’minleri cemiyetçi kılan ve yaşatan İslâm Dini, pek tabîidir ki onların
çalışmalarına da yön vermiştir. Nefisleri ve aileleri için olduğu kadar cemiyet
leri için de çalışmalarını görevleştirmiştir.
Dünya ve Ahiret saadetine erecek Müslümanların ihtiyaçlı çevresine yar
dım edebilmek için çalışanlar olacağını da Rabbimiz şöylece müjdeleyici bir
yöntemle şöylece bildirmiştir.
Mü’minûn Sûresi âyet 15:
“Mü’minler mutluluğa ermişlerdir. Çünkü Onlar kıldıkları namazlarında derin
bir huzur içindedirler. Onlar boş sözler ve işlerden yüz çevirirler. Onlar zekât verebilmek için de çalışırlar…”
Muhterem Mü’minler!
Dinisosyal vazifelerini aşkla yapmayı iman görevi bilen mü’minler, Hak
olan toplumsal görevleri ve bu görevler üzerinde sabır göstermeyi birbirlerine
öğütlerler. Öğütleşmeyi de ibâdet görevi bilirler.

2 Hac, 41.
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Rabbimiz gerçek mü’minleri bu vasıfları ile şöylece tanıtır:
“Zamana yeminler olsun. Gerçekten bütün insanlar kaybedeceklerdir. An
cak iman edenler, Allah’ın emirleri ve yasaklarına uygun işler yapanlar, birbir
lerine Hakkı tavsiye edenler ve sabretmeyi öğütleyenler kazanacaklardır.”3
Evet, mü’minler birbirlerine Hak olan cemiyetçiliği öğütlerler.
Onlar, cemiyette bir tek muhtaç,. mağdur ve mazlum kalmaması, yeti
min, fakirin, borçlunun, düşkünün kalkındırılması için birbirlerine hakkı,
sabrı ve Beled sûresinde açıklandığı gibi merhameti tavsiye ederler.
Allah için verirler, verilmesi için örnek ve teşvikçi olurlar.
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Evet, hakikî mü’minler gerçek birer cemiyetçi olarak birbirlerine, toplu
ma karşı ciddî ve hayırlı hizmetler yapmakla mükellef olduklarını anlatırlar.
Bu gaye ile sağlam ve güzel imalât, dosdoğru ticaret yapmalarının, karaborsa
cılıktan kaçınmalarının, âdil ücret ödemelerinin, daima fakir toplum kesimini
düşünerek çalışmalarının en tabiî insanî görevleri olduğu konusunda birbir
lerini uyarırlar.
Yalnız kendi nefisleri ve aileleri için çalışan ve kazananları da yererler. An
cak cemiyetçilik yolunda olanları sever ve desteklerler.
Öz deyimle onlar, Rabbimizin “Hayırda yarışınız.” emirlerine itaat ederek,
cemiyetçiliği yarışçısı olunması gereken bir fazilet yarışı kabul ederler. Bu yarı
şın Cennet yolu üzerinde yapıldığına inanarak yarışırlar.
Rabbimiz onları bu vasıflarıyla anar ve şöylece müjdeler:
“İslâm’ın inanç ve hayatla ilgili buyruklarına aykırılıktan sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini almış olarak Cennet’lerde pınarların başlarında olacaklardır. Çünkü onlar bundan önce dünya hayatlarında Allah’a onu görür gibi ibâdet
ederler; güzel işler yapanlardı. Onlar geceleri az uyurlardı. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi. Onlar mallarındaki yoksullar ve yoksunlar için ayrılan Hakları da (da verirlerdi.)”4
İmanlarının gereği bildikleri için Hak ve Halk insanı olan mü’minler, ce
miyet haklarını korumayı, cemiyetçiliği engellemek, cemiyetçileri engellemek
isteyen ferdiyetçilerle çatışmayı da ibâdet görevi bilirler.
Bu sebepledir ki modern faizcilere, karaborsacılara, rüşvetçilere, işçilerini
3 Tevbe, 71.
4 Zarivat, 1519.

sömürenlere, hakları olmayanı almak isteyenlere, içki, kumar ve fuhuş yuva
larını işletenlere, düzenbaz imalâtçılara, hilekâr tüccarlara, çıkarcı ilim adamı
ve sanatkârlara, vaatlerini unutan siyasilere soğuk savaş ilân ederler. Öğüt din
lemeyen, ıslah kabul etmeyen bu gibi toplum karşıtlarına, ferdiyetçiliğin ferdî,
içtimaî, iktisadî ve hukukî zilletini tattırmak için bütün güçleriyle çalışırlar.
Çünkü Rabbimiz onlara mücadele görevi vermiş, bu vazifeyi de îfası gerekli
bir ibâdet ve ebedî mutluluk sebebi kılmıştır.
Cemiyetçi olmaları sebebiyle güven ve erdem kaynağı Hak ve Halk insa
nı olan mü’minler Hak’kın ve Halk’ın sevgilisi olarak dünyada mutlu, Âhiret’te
mesut yaşarlar.
İşte Rabbimizin va’di:
“Erkek olsun, kadın olsun, her kim mü’min olduğu halde yararlı işler yaparsa, ona hoş bir hayat yaşatacağız. Mükâfatlarını da yaptıklarından daha güzeli ile
ödeyeceğiz.”5
Yüce Rabbimden cümlemizi sevdiği ve sevdirdiği gerçek cemiyetçi
mü’minler safına katmasını diler, hutbemi bir hadisle bitiririm:
“(Allah’ın ve Peygamberinin yüklediği malî görevlerini yapan) cömert
Allah’a yakındır, Cennet’e yakındır, insanlara da yakındır, ancak Cehennem’den
uzaktır...”6

5 Nahl, 97.
6 Tac, 5/67.
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Malazgirt Zaferi

İnşâallah, 26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi’nin (
); 30 Ağustos’ta da, 30
Ağustos Zaferi’nin (
) yıldönümünü kutlayacağız.
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Bu zaferler, Türkİslâm Tarihi’nin dönüm noktalarım teşkil ederler.
Malazgirt Zaferi, baştanbaşa bütün Anadolu’muzun vatanımız olmasına
ve İslâmlaşmasına vasat hazırlayan zaferdir. 30 Ağustos Zaferi ise, dokuz asır
lık mübarek Anadolu’muzu ve mukaddes istiklâlimizi batılı haçlı güruhuna
karşı korumadaki başarıyı belgeleyen zaferdir.
Yıldönümleri bakımından tarihî yakınlıkları olan bu iki zaferin dikkat
çekici müşterekliği İslâm imanından ve bu imana dayalı millî hâkimiyet ve
istiklâl mefkûresinden doğmuş olmalarıdır.
Biz bu hutbemizde Malazgirt Zaferini konu edineceğiz.
Aziz Mü’minler!
a) Nüfûs çokluğu ve yaşamaya elverişsiz iklimi sebebiyle Orta Asya’dan
akın eden ve 1040 yılında Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan sonra yoğun bir
hal alan Türkmen muhaceretinin (göçünün) baskısı ve Türkmen’lere yurt bul
mak zarureti,
b) Selçuklu Devleti’ni ve diğer Müslüman halk ve ülkelerini Türkmen hic
retinin zarurî neticesi olabilecek istila ve asayişsizliklerden korumak azmi,
c) İslâm’ın amansız düşmanı tehditkâr Bizanslılara karşı İslâm’ın Türklere
vacip kıldığı cihâd vazifesini îfa aşkı Selçuklular için Anadolu’nun fethini ka
çınılmaz kılmakta idi.
Selçuklular’ın, Anadolu’nun fethi için ilk mukaddes akınlarını yaptıkları

ve ilk müsbet neticeleri devşirmeye başladıkları yıllarda, Bizans İmparatorlu
ğu, kendileri için hâle ve geleceğe ilişkin bu büyük tehlikeyi sezmişlerdi.
1068 de imparator Romanos Diogones,
a) Anadolu’yu Türklerden kurtarmak,
b) İslâm ülkelerini istila etmek ve,
c) Selçuklu Devleti’ni tahrib etmek maksadıyla 200 bin kişilik teçhizat
lı bir ordu ile 1071 Mart’ında Ayasofya’da yapılan dinî bir törenden sonra Sel
çuklu Türkleri üzerine yürüdü.
Bu sırada İslâm’ın dahilî düşmanı, bölücü ŞiîFatimî Devleti’ne karşı
SuriyeMısır seferine çıkan Selçuklu hükümdarı Alp Arslan Gazi, Bizans or
dusunun Erzurum’a vardığı ve şarka(doğuya) doğru ilerlediği haberini alın
ca, Mısır seferini bırakarak Bizanslılara karşı çıkmak üzere Bitlis ve Erzen yo
lu ile Ahlat’a geldi.
Malazgirt’i tahrip edip halkın bir kısmını katleden Bizans ordusu ile Sel
çuklu ordusu MalazgirtAhlat arasında Rahva Ovası’nda karşılaştılar.
200 bin kişilik teçhizatı, fakat din ve ırk bakımından ayrı ayrı unsurlar
dan oluşan Bizans ordusu karşısında, 50 bin kişilik Alp Arslan Gazi ordusu
yerini aldı.
Bizans İmparatoru Romanos Diogones, kuvvetiyle mağrur olduğu ve za
ferin muhakkak olduğuna inandığı için, Alp Arslan’ın sulh teklifini alaycı ifa
delerle geri çevirdi.
24 Ağustos Çarşamba günü red cevabını alınca, Alp Arslan Gazi, akacak
masum kanlar için çok üzüldü, fakat muhtemel çarpışma için de hazırlıkları
nı tamamlamaya başladı.
Alp Arslan Gazi’nin imamı Buharalı Muhammed b. Abdülmelik sulh tek
lifinin red edilmesinden sonra sultanı cesaretlendirmek ve maneviyatını kuv
vetlendirmek için şu sözleri söyledi:
“Ey Sultan! Sen Allah’ın dini için savaşıyorsun. Ben, Allah’ın zaferi sana takdir edeceğini ümit ediyorum. Hatiplerin minberlerde mücâhitlerin zaferi için kabulü şayan dualar edecekleri Cuma namazı vaktinde düşmana saldır. Sen kan dökmek
istemedin, kabul olunmadı. Zafer bizimdir.”
Bizans ordusu ile İslâm’ın hizmetkârı mü’min Selçuklu ordusu arasında
cereyan edecek bu harp, önceden bilindiğinden İslâm ülkeleri ve Müslümanlar
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için hayatî bir ehemmiyet taşıdığından İslâm dünyası sonucu heyecanla bekli
yordu.
Bağdat’ta oturan dönemin halîfesi Kaim Biemrillah, bütün Müslümanlar
adına Alp Arslan’ı teşci’ eden(yüreklendiren) bir mektup gönderirdi. İslâm ül
keleri camilerinde hatipler tarafından okunmak üzere bir de hutbe yolladı.
26 Ağustos Cuma günü, bütün hatiplerin minberlerden okuduğu bu hut
be şu duayı ihtiva ediyordu:
“Ey Allah’ım! Sen İslâm’ın sancağını yükselt ve Alp Arslan’a yardım et.
Sana ortak koşucu düzenleri, boynunu, vurmak ve kökünü kazımak suretiy
le yok et. Sana itaat etmek için canlarını feda edip kanlarını akıtan yolunun
mücahitlerini kuvvetlendir. Yurtlarını güvenlik ve zaferle dolduracak yardım
larını lütfet.
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Dinini şerefli kılmak için onu lütufkâr desteğinden mahrum etme. Or
dusunu meleklerinle güçlendir, niyet ve azmini başarı ile sonuçlandır. Çün
kü, o, senin ulu rızan için rahatını bıraktı. Malı ve canı ile emirlerine uymak
gayretine düştü.
Allah’ım! O, nasıl senin davetine uymuş, şerîatının korunması yolunda
gevşeklik göstermemişse, nasıl emrine uymuş ve de düşmanlarına karşı bizzat
karşı durmuşsa ve de nasıl dinine hizmet için gecesini gündüzüne katmışsa,
sen de onu zafere erdir.. Arzu ve isteklerinde ona yardımcı ol.”
Halîfei Müslim’inin kaleme aldırdığı adı geçen hutbenin Müslümanlara
hitaben bölümünde de şöyle deniyordu:
“Ey Müslümanlar! Doğru bir niyet ve azimle, tertemiz kalplerle Allah’a
yalvarınız. Eksiklerden berî olan yüce Allah şöyle buyuruyor:
“ (Ey Peygamber!) De ki; dualarınız olmasa Rabbim size niçin değer ver
sin...”
Alp Arslan’ın şerefini koruyarak düşmanlarını yok etmesi, bayrağını yük
seltip büyük zaferlere ermesi için Allah’a yalvarınız.
Allahım! Onun güçlüklerini gider ve Kâfirliği, önünde zelil kıl.”
26 Ağustos Cuma günü ordugâhta okunan Kur’ân âyetleri ile coşan asker
leriyle Cuma namazını kılarak duâ eden Alp Arslan, yaşlı gözlerle mücâhitlerine
şöyle hitap etti.

“Sayıca az olmamıza rağmen minberlerde bizim için ve de Müslüman
lar için duâ edilen şu saatte ben düşmana hücum etmek istiyorum. Ya gaye
me erer, ya da şehit olarak Cennet’e giderim. Sizlerden arkamdan gelmek is
teyenler gelsinler, istemeyenler de gidebilirler. Şimdi burada ne emreden bir
sultan, ne de emredilen bir asker vardır. Bugün ben de sizlerden biriyim ve si
zinle beraber savaşacağım. Beni takip eden ve canını Yüce Allah’a adayan kim
se Cennet’e gideceği gibi kazanca da nail olacaktır. Uzaklaşıp gidenler ise ateş
te yanacak ve kötülüklere uğrayacaktır.”
Bu hitabeden sonra inançlı ve yiğit askerleri, asla geri dönmeyeceklerini, sa
vaşacaklarını bildirdiler. Gazilik ve şehitlik için helâlleştiler, gözyaşı döktüler.
Kılıcı ve topuzu ile techizatlanan Alp Arslan Gazi beyaz giysiler içinde as
kerlerinin önüne geçti ve şöylece hitap etti:
“Ey Askerlerim! Eğer şehit olursam, bu beyaz elbise benim kefenim olsun, o zaman ruhum göklere çıkacaktır. Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır.”
Hitabesinin ardından da düşman saflarına doğru kükredi.
(Ölürsem şehit, kalırsam gâzî) mefkûresile candan ve canandan geçen yi
ğit mücahitlerin her biri de bir kahramanlık örneği kesildi.
Neticede tafsilâtını tarih kitaplarında okuduğumuz Malazgirt muharebesi,
Allah’ın yardımı ile, Alp Arslan Gâzi’nin ordusu tarafından kazanıldı. Böylece
bir daha kapanmamak üzere Anadolumuzun kapıları yüce ecdadımıza açıldı.
Aziz Mü’minler!
“Bizler temiz Müslümanlarız, bid’at nedir bilmeyiz.
Bunun için, Allah samimi Müslümanları aziz kıldı.” diyerek gücünü İs
lâm’dan aldığını açıklayan Alp Arslan Gazi, az zamanda çok iş görmüş, sünnî,
dindar ve cihâd mefkuresine (idealine) bağlı, ihlâslı bir hükümdardı.
Mü’minler!
Malazgirt Zaferi bize tarihî muvaffakiyetlerimizin, İslâm Dini ile Cihan
Hâkimiyeti idealimizin birleşmesinden vücût bulduğunu öğretmelidir.
Bu zaferin her yıldönümü bizi şuurlandırmalı, zaaflara uğramış devletimi
zi, İslâm’la yüceltme aşkımızı alevlendirmeli, bizi Malazgirt ruhuna sahip kıl
malıdır.
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Mü’minler!
Şanlı Peygamberimizin “Ölülerinizi hayırla; güzel işleri ve eserleri ile anı
nız.”1 anlamındaki emirleri gereğince hazırladığımız hutbemizi âyetlerle biti
riyorum:
“Ey İnananlar! Eğer siz (Diriltici kurallarına bağlanarak,) Allah’ın dini olan
İslâm’a yardımcı olursanız Allah da size yardım eder.”
“Allah size yardım edecek olursa, sizi yenecek hiç bir güç yoktur. Ama sizi terk
edecek olursa O’ndan başka size kim yardım edebilir. O halde inananlar yalnızca
Allah’a güvensinler.”2
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1 KeşfülHafâ, Hadis No. 304; Et Tac, 1/358.
2 Muhammed, 7; ÂIi İmran, 160.

Genç Sahâbi Mus’ab Bin Umeyr ve Gençliğimiz I

Aziz Peygamberimizin İslâm Dini’ni tebliğ etmeye başladığı Mekke şehir
devletinde en güzel, ailesi en zengin ve en edip gençlerinden biri Mus’ab b.
Umeyr idi. Büyük bir sevgi ve saygı gören bu hayat ve istikbal dolu genç, yü
ce Peygamberimiz Hz. Muhammed’in mukaddes dâvetine muhatap olunca,
İslâm Nizâmı’nın imanlısı ve bağlısı nurlu bir genç oldu.
Şanlı PeygamberimizÖnderimizin tebliğ ettiği inanç esaslarına, hayat ka
nunlarına, ahlâk ve fazilet ölçülerine inatla karşı çıkan Mekke’li aile ve kabile
ler arasında Mus’ab’ın ailesi ve kabilesi de bulunduğu için, bu genç sahabi,
inancını kalbinde gizli tutuyordu. Fakat, gerçek îmanın yaşanan hayata akset
memesi mümkün mü?
İmanını yaşamak istediği ve yaşadığı için Mus’ab b. Umeyr’in Müslüman
olduğu duyuluyor. İlk köklü tepki ve ilk şiddetli darbe, ailesi ve kabîlesinden
geliyor. O’nu hapse atıyorlar. Artık, Mus’ab için ıstırap çile devri başlamıştır.1
İslâm Dini’nin aklı tatmin edici, rûhu doyurucu düstûrlarını, inanç, aşk
ve aksiyon dolu hayat nizâmını, içinde yaşadığı toplumun karanlık doğma
larına, bâtıl hayat tarzlarına üstün tutan bu genç muvahhidin rûhu, kemâlin
ve vecdin doruğuna ulaşırken, maddî hayatı refahın zirvesinden yoksulluğun
uçurumlarına düşüyor.
Ailesinin ve kabilesinin ret ederek Mekke inkârcılarının zulüm cenderesi
ne terk ettiği bu genç muvahhidi karanlık ruhlular ezmek, üzmek ve Hak’dan
çevirmek için ard arda teşebbüslerde bulunuyorlar.
Kendilerine amansız bir zulüm tatbik edilmesinden, sürekli sosyal ve
1 Asrı Saadet, Peygamberimizin Ashabı, SebilürReşad Neşriyatı, 1964, 2/374.
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iktisadî baskılar yapılmasından ötürü Mekke’de yaşama imkânı bulamadıkla
rı için Habeşistan’a hicret eden mü’minler topluluğu arasında bu genç saha
biyi de görüyoruz.2 Varlığına sindirdiği ve hayatına aksettirdiği imanından ta
viz vermediği için, imanlı hayatını sürdürmek gayesiyle gizlice hicret eden bu
genç sahabi, böylece maddî saltanatından sonra, yurdundan da geçiyor. O, ar
tık, İslâm uğrunda genç ve garip bir muhacirdir.
Mekke’de küfür siyasetini yürüten Ebu Cehil güruhunun Müslüman oldu
ğu şayiası üzerine Habeşistan’dan dönen ilk kafile arasında Mus’ab b. Umeyr
de dönüyor. Haberin asılsızlığı ve zulmün devam ettiği anlaşılınca, kabîle ta
assubundan istifade ederek, himaye altında Mekke’ye giriyor.
Zulüm ve yoksulluk gölgesinde aylar ve yıllar birbirini kovalıyor.
Mus’ab b. Umeyr, Peygamberimizin sohbetlerinden devamlı feyz alıyor.
Nazil olan(inen) Kur’ân âyetlerini bir bir ezberliyor, ruhuna sindiriyor. O ka
dar gelişiyor ki, İslâm’ın öğreticisi olabilecek kıvama ulaşıyor.
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Müslümanların zulmün şiddetinden iyice bunaldıkları devrede, Akabe te
pesinde, Medine’li ilk mü’minlerin İslâm’ı öğretecek bir öğretmen istemeleri
üzerine, Peygamberimiz, Mus’ab b. Umeyr’i Medine’ye, İslâm’ın tebliğcisi ve
muallimi olarak gönderiyor.3
Genç muvahhid ve muhacir Mus’ab, genç bir tebliğci ve öğretmen oluyor.
Kuvvetli îmanı, ihlâsı, bilgisi ve üstün hitabet kudreti ile Medine’de İs
lâm’ın süratle yayılmasına aracı olan Mus’ab b. Umeyr, Peygamberimizden
izin alarak Medine’de ilk Cuma namazını da kıldırıyor.4
Medine’li mü’minlerin Peygamberimizi Medine’ye daveti üzerine Mus’ab
b. Umeyr, Mekke’ye gelerek Peygamberimize, durumun müsait, Medinelilerin
ise samimî olduğunu bildiriyor.
İslâm’ı yaşamak ve yaşatmak için saf bir aşkla çırpınan ve bu uğurda her
çileye göğüs geren Mus’ab b. Umeyr’i, İslâm’ı müdâfaada hayatından geçmeyi
fazilet bilen yiğit bir mücahid olarak da görüyoruz. Bu genç, cesur ve yiğit saha
bi, Bedir ve Uhud harplerinde Peygamberimizin sancaktarlığını yapıyor.
Uhud harbinde, bütün hedefleri Peygamberimizi öldürerek İslâm dâvasını
2 EsSîretünNebeviyye li’İbni Hişam, Mısır, 1936, 1/344.
3 Adı geçen eser, 2/76.
4 Müslümanlıkta İbadet Tarihi, 2. Baskı, sh. 44.

temelinden yıkmak olan Mekkeli kâfirler, Hz. Peygamber olduğu zannıyla
O’na çok benzeyen Mus’ab b. Umeyr’in etrafını çeviriyor ve şiddetle saldırı
yorlar.
İlk darbede sağ elini kaybeden Mus’ab, sancağı sol eline alıyor. Sol elini
kaybedince de, İslâm sancağını yere düşürmemek için kollarıyla göğsüne da
yıyor. Üçüncü darbeyi yiyince yıkılan bu genç sahabi meleklerin kucağında
can verirken, sancağı diğer bir genç sahabi Hz. Ali alıyor.5
Genç muvahhid, genç muhacir, genç öğretmen ve genç mücahid olan
Mus’ab b. Umeyr, genç şehid payesine de erişiyor.
Akılları durduran şu hikmetli tecelliye bakınız ki, bizzat Peygamberimizin,
“Mekke’nin en güzel, en zengin genciydi.” diyerek vasıflandırdığı Mus’ab b.
Umeyr’i, fakir Müslümanlar kefenleyecek bez bulamıyorlar.
Ashabı Kiram’dan Habbâb b. ElEret şöyle anlatıyor:
“Allah’ın rızasını kazanmak için, Hz. Peygamberle Medine’ye göç etmiştik.
Allah’ın fazl-u keremiyle mükâfatımızın verileceği sabit oldu. Arkadaşlarımızdan
bazıları ise dünyevî mükâfattan hiçbir şey tatmadan öldü. Mus’ab b. Umeyr, bunlardan birisi idi. O,Uhud günü şehit edilmişti. Alaca yün bir kaftan bırakmıştı. Bununla onu kefenleyecek olduğumuzda, başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını
kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber şehidimiz Mus’abın
başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir otu koymamızı emretti.”6
Maddî bakımdan İslâm’ın ikbal devrini göremeyen, fakat hayatıyla İslâm’a
istikbal hazırlayan bu genç sahabinin şahâdetini Hz. Peygamber’e haber
verdiklerinde Peygamberimiz, O’nun mânâ zenginliğini açıklamak için Ahzâb
sûresinin şu anlamdaki âyetlerini okuyor:
“Mü’minler içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan
kimileri verdiği sözleri gereği canlarını vermişler; şehîd olmuşlardır. Kimi de şehîd
olmayı beklemektedir. Onlar (Allah’a verdikleri sözü) asla değiştirmediler. Çünkü
Allah sözlerinde duranları, sözlerinde durmaları sebebiyle mükâfatlandıracaktır…
Şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır ve çok esirgeyicidir.”7
Bu mukaddes genç kahramanı mevzuu edinişimiz, dünyamızın, husûsiyle

5 A.S. Peygamberimizin Ashabı, 2/380.
6 RiyazüsSalihîn ve Ter. 2. Baskı, 1/509.
7 Ahzab, 2324.
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yurdumuzun hasretini çektiği genç insanın bütün vasıflarını şahsında topla
yan genç bir sahabi olduğu içindir.
İslâm Dini’ni dışlayan Cahiliyet nizamlarının hâkimiyeti ve yönetimi al
tında, putlaştırılarak önder edinilen modern firavunların izinde milâdî altın
cı asrın Mekke devri yaşantısını sürdüren milletler ve milletimiz Mus’ab b.
Umeyr gençliğine muhtaçtır.
Aziz Gençler!
Bizler, dünya ve âhiret mutluluğumuz ve milletimizin saadeti için birer
Mus’ab b. Umeyr olmaya mecburuz. Mîlâdi 6. asır Mekke’sinde olduğu gibi İs
lâm dışı bir hayatın hâkimiyet kurduğu, nefisleri azgınlaştırdığı, insanları dün
ya sevgisi ve ölüm korkusu ile kuşattığı bir vasatta asrın Mus’ab b. Umeyr’leri
olabilmek şüphesiz çok çok zordur ama mümkündür.
Şanlı Peygamberimiz:
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“Bana inananlardan her devirde Allah’ın Nizâmı üzerinde yaşayacak bir zümre
bulunacaktır. Karşı çıkanlar onlara zarar verereyecektir.”8 buyuruyorlar.
Bizler tam bir iman ve aşkla Rabbimizin Kitabı Kur’ân’ın ve onu örneklen
diren şanlı Peygamberimizin izinde yaşadıkça aramızdan daha nice nice Mus’ab
b. Umeyr’ler yetişecektir.

8 Sünenü İbni Mace, Hadis No: 7.

Genç Sahâbi Mus’ab Bin Umeyr ve Gençliğimiz II

Müslüman olarak yaşamak ve can vermek ve de İslâm Dini’ni yüceltmek
için, örnek almamız gereken, genç muvahhid genç muhacir, genç öğretmen,
genç mücahid ve genç şehid vasıflarını taşıyan genç sahâbî Mus’ab b. Umeyr’in
hayatını geçen haftaki hutbemizde sunmuştuk.
a) Mukaddes vazifemiz Mus’ab b. Umeyr gibi Allah’ın Bir’liğine inanan
gerçek birer bir muvahhid olmaktır.
Bizler, “Hayat Nizâmı’mız Kur’ân, Önderimiz Hz. Muhammed’dir.” inan
cıyla yaşayacak, hayatımızın her ânı ve safhasında İslâm Dini’nin emirlerine
aşkla bağlanacak, yasaklarından şiddetle sakınacağız. Böylece sözlerimiz dav
ranışlarımız ve işlerimizle Tevhid Nizamı’nın yasalarını tasdik edecek disiplin
li bir İslâm gençliği olacağız.
b) İnandığımız ve Cahiliyet düzenleri ile çatışarak yaşama mücadelemizi
sürdüreceğimiz İslâm Dini’ni tebliğ ve talim etmek de vazifemiz olacaktır.
Her mü’min ve özellikle her ihlâslı genç Mus’ab b. Umeyr gibi bir öğ
retmen olmakla mükellef olduğunu bilecek, bulunduğu köye, sehire, okula,
fabrikaya, iş yerine Hz. Peygamber tarafından İslâm Dini’ni tebliğ edip öğret
mek için seçilip tayin edilmiş bir öğretmen olduğuna inanacaktır.
İslâm’ın yurdumuzdaki istikbali ve iktidarı, öğretmenlik görevinizin îfasına
bağlıdır. Bunun içindir ki, hangi alanda ihtisas yaparsa yapsın bütün mü’minler
ve hususiyle muvahhid gençler Allah’ın Kitabı’nı ve Hz. Peygamber’in Sünneti’ni
sunabilecek ve öğretebilecek ölçüde iyice öğrenecek ve rûhuna sindirecektir.
Bizler Mus’ab b. Umeyr gibi yalnız Allah’ın rızasını gözeten bilgili, gayretli birer öğretmen olduğumuz gün tebligatımızla kalpler İslâm Dini’ne ısınacak,
bu Yüce Nizâm derûnî bir aşkla sevilecektir.
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İslâm’a şuurla inananlar, bu mübarek nizâmı yürekten ihlâsla yaşayanlar,
Medineli Ensar gibi, Hz. Peygamber’i, asrımızın Medine’si olan Anadolu’muza
davet edecekler ve Yüce Peygamberimiz, insanlarımızı yönetmek üzere yurdu
muza hicret edecektir. Belki de gerçeği arayan insanlığın kurtuluşuna medar
olacak bu yeni hicret inşallah bizlerin, öğretmen Mus’ab b. Umeyr’lerin za
feri olacaktır.
Muhterem Mü’minler! Sevgili gençler!
c) Yaşayacağımız ve çevremize sunmaya çalışacağımız İslâm Dini uğrun
da muhacir olmak aşkını da taşıyacak, gerektiğinde Mus’ab b. Umeyr gibi hic
rete hazır olacağız.
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İnancımızı yaşayarak cemiyetimizin insanlarını İlâhi Vahy’in nuru ile ay
dınlattıkça; maddî ve manevî gelişimimizi sağlayacak İslâm’î hayatın müjde
leyici örneklerini güvenilir gençler olarak sundukça siyasî ve ekonomik ikti
darları, ahlâksızca yaşantıları için bizi tehlikeli görecek güçler, bizleri çağdışı
cılıkla suçlayacaklardır. Gelişmemizi durdurmak isteyecekler, ezmek için çır
pınacaklardır.
Muhacir Peygamberimizin ifadesiyle “Gerçek muhacir, Allah’ın yasakladığı
haramlardan kaçınan Hak insanı” olduğundan rûh hicretini her an yaşayan ve
hazzını duyan gençler olarak maddî hicrete de hazır olacağız.
Bizim hicretimiz şehitler ocağı mübarek topraklarımızın sınırları içinde
okuldan okula, daireden daireye, işten işe, ilden ile, bölgeden bölgeye, ba
zen da yuvalarımızdan maddî hürriyeti zincirleyen velîler ve bilginler uğrağı
Yusûfî mekânlara olacaktır.
Ama, hicret menzili, ebedî mutluluklar yurdu Cennet olduktan sonra ne
gam!
Mü’minler!
İslâm Dini’ni yaşamak ve yaymak için yapmak ve sürdürmek zorunda ka
lacağımız cihadın her bir nevi için güçlü birer mücahid olmak da vazifemiz
dir.
Hak ve bâtıl mücâdelesinin değişik şekiller içinde devam ettiği zamanı
mızda, Mus’ab b. Umeyr’e verildiği gibi, İslâm’ın izzet, şeref ve zafer sancağının
bize teslim edildiğine inanacağız.
Mus’ab b. Umeyr gibi yaşayışımızla Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed’e ben

zeyeceğimiz için, bu nur çığırını boğmak isteyenlerin stratejileri bizi Hak uğ
runda can vermek durumunda bırakabilir.
Mus’ab b. Umeyr’in cihadın doruğunda iken kavuştuğu şehâdet, toprakla
rımızı koruma ve değerlerimizi yüceltme yolunda bütün güzelliği ve ebedi sal
tanatıyla bizi de kuşatabilir.
Aziz Peygamberimizin ağuşunda (kucağında) can verdikten, mutluluğa
eren bahtiyarlar olduktan sonra ebedî istikbali, geçici ve bitici bir geleceğe ter
cih etmeyecek kim vardır?
İslâm Dini’ne inanan ve onu tüm güzelliği ile yaşamak ve yaşatmak isteyen
gençliğimizin kaderi Mus’ab b. Umeyr’in ki gibi olabilir? Belki biz İslâm’î ku
rallar ve değerlerin yurdumuzda bütün ihtişamı ile tekrar hükümran olduğu
nu göremeyeceğiz. İslâm’ın iktidarından bize maddî bir pay düşmeyecek. Fa
kat önemli mi?
Bizler, İslâm’a gelecek hazırlayan Mus’ab b. Umeyr’ler olduğumuz zaman
“Mü’minlerden Allah’a verdikleri sözde duran nice erler var...” âyetinde tak
dis ve takdir olunan yiğitlerden olacağız. Bu şeref ve ebedî Cennet’ler bize yet
mez mi?
Yüce Rabbimizden, bizlere Mus’ab b. Umeyr olmak aşkını ve imkânı bah
şetmesini dilerim.
Ne mutlu bu aşkla yaşayabilen gençlere…
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İslâm Nizamı İnkılâbcı Mü’mini Bekliyor

İslâm Dini, Âlemlerin Rabbi olan Mevlâmızın evrensel kıldığı son peygam
beri Hz. Muhammed (s.a.) aracılığı ile Kur’anla gönderdiği Hak Nizâm’dır.
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İtikadî, iktisadî, içtimaî, hukûkî ve ahlâkî düstûrlarıyla bölünmez bir bü
tün teşkil eden ve beşer hayatını her cephesiyle kuşatan bu ilâhî nizam, her
zaman yeni, her devirde eksiksiz ve mükemmeldir. Çünkü onun kuralları, bü
tün varlıkları ve insanı yaratan, bilgisi sınırsız, kudreti sonsuz Allah (c.c.) ta
rafından konmuştur.
İslâm Dini’nin mevzuu insandır. Gayesi insanı Allah’a bağlamak, rûhu ke
mâle erdirmek, ahlâk ve fazilet değerleriyle donatmak, manevî değerleri mad
denin hâkimi kılmaktır. Böylece mevcudatın en müstesna kıymeti olan insa
nı inanç, mefkure, aşk, kemâl ve ebediyet insanı, öz ifâdeyle İslâm insanı ola
rak yaşatmaktır.
Tarafsız bir tefekkürle beşer tarihinin son 14 asırlık bölümü tetkik edil
diğinde, maddede ve manâda müsbete çığır açmış en güçlü ve etkili ınkılabın
İslâm olduğu anlaşılacaktır. Değişik asırlarda ve çeşitli ülkelerde gerçekleşen
bu inkılâbı da, onu tam bir iman ve aşkla yaşayan mü’minlerin gerçekleştire
bildiği görülecektir. Pek tabiidir ki, (SebepNetice) kanunu mazide olduğu gi
bi halde ve istikbalde de değişmeyecektir.
İslâm, Allah’ın nizâmıdır. Muhatabı bütün insanlıktır. Allah, dinini yarat
tığı insanlar ona muhtaç olacağı için göndermiştir.
Tarihî asırlarda olduğu gibi asrımızda da insanlık bu nizâma muhtaçtır.
Maddeyi tapınılır put haline dönüştüren, üretim ve tüketimi tek gaye edi

nen asrımızın buhranlı toplumları ve mustarip cemiyetimiz İslâm Nizâmı’na
ve bu nizâmı şahsında tecelli ettirerek hakikî mü’minler kadrosuna muhtaçtır.
İnsanlık yanı sıra ülkemiz akîde ve düzen insanı, aşk ve fazilet eri, hare
ket ve tekâmül adamı inkılâpcı mü’minin hasretini çekiyor.
Muhterem topluluğunuzun her bir ferdi, arzulanan İslâm insanı olmak
için çırpınmakla mükelleftir. Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanan bir rûha, mer
hametli bir kalbe, bilgili, şuurlu ve basiretli bir kafaya ve toplumculuk aşk ve
mefkuresine sahip cevherli, inkılapçı bir insan olmak İslâm Dini’ne inanma
nın biricik gereğidir.
Ferdî ve ailevî hayatında, sosyal ilişkilerinde gerçek İslâm insanı olarak te
mayüz edemeyen, İslâm Nizamı’na inanmayanlara ve karşıt olanlara, yüce fi
kirlerin, üstün ahlâkî değerlerinin ve güçlü eserlerin sahibi olarak üstün ola
mayan, şekilci dindar ve bilgisiz muhafazakârların İslâm Dini’nde değeri, ger
çek mü’minler safında yeri yoktur.
İslâm’ı bir kültür mücadelesi, bir ahlâk terbiyesi, bir istikamet yolu, bir
hayır ve hizmet yarışı olarak anlayacak mü’minlerin varlığı, maddî ve manevî
kalkınmamızın yeter teminatı olacaktır.
Olacaktır, zira, birlik ve kardeşliği, feragat ve yardımlaşmayı, sevgi ve mer
hameti, ilmi ve çalışmayı, adalet ve ihsanı ibâdet olarak vasıflandıran, dünya ve
Âhiret hayatında mesut olmayı, Allah’ın rızasını amaçlayan bir cemiyet insanı
olmaya bağlayan İslâm Dini’nin mensupları için tekâmülden tabîi ne olabilir?
Bu gerçeği yansıtan en canlı delili saygıdeğer topluluğunuzda bulabiliriz.
Bizleri kendi arzularımızla bu mübarek mabette toplayan, birleştiren manevî
âmili düşününüz.
Bu inanç kuvvetini maddî ve manevî alanlarda harekete getirici güç olarak
kullanacağımız gün varılamayacak bir hedef düşünülebilir mi?
Muhterem Mü’minler!
İnsanın, ancak yaratıcısının koyduğu kuralların rehberliğinde mesut ola
bileceğine inanarak, tam bir şuurla İslâm’a dönecek ve İslâm Dini’nin ancak
yaşandığı zaman inkılâbını gerçekleştireceğine iman edeceğiz.
Bu iman bizi harekete getirecek ve işe yöneltecektir. Bu iman bizi manâyı
maddeye, ilmicehalete, sevgiyinefrete, birliğitefrikaya, adaletizulme, mer
hametiduygusuzluğa, toplumculuğuferdiyetçiliğe tercih ettirecektir.
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Hutbemizi, Peygamberimizin ifadesiyle her biri “Hak’ka esir insan”1 olan
mü’minlerin vasıflarını ve erecekleri mükâfatı açıklayan âyetlerle bitirelim:
“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin velîleridir; birbirlerini temsil edebilir yardımcılarıdır. Onlar Maruf’u: İslâm’ın ve ortak aklın gerektirdiği iyilikleri emreder, zıtları olan Münker’i menederler. Namazlarını kılarlar, zekâtlarını
verirler. Allah’a ve Peygamberine (bütün buyruklarında) itaat ederler. Allah, işte
bunlara merhamet edecektir. Allah, çok güçlüdür, pek bilgedir.
Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara içlerinde temelli kalacakları,
altından ırmaklar akan Cennetler, Adn Cennetlerinde hoş meskenler va’detmiştir.
Allah’ın hoşnut olması ise en büyük (nimet) dir. İşte, büyük kurtuluş budur.”2
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1 Müntehabu KenzülUmmal, 1/91.
2 Tevbe, 7172.

İslam’ı Yaşamak Âhireti Tercih Etmektir

Ömürlerini sınırlı ve sonlu bir geleceğin elemlere dönüşecek aşkı, azabla
ra uğratacak meşki uğruna harcamak istemeyecekler, Rabbimizin çizdiği, dün
ya gerçeğini ana çizgileriyle sunan şu mukaddes tabloyu sık sık ve pek ciddî
bir şekilde izlemek mecburiyetindedirler.
Hadid sûresi, âyet 20:
“Biliniz ki, dünya hayatı ancak bir oyundur, bir eğlencedir, bir süstür, aranızda
bir öğünüştür. Mallarda ve oğullarda bir çoğalıştır. Bunun örneği, bitirdiği ekin ekicilerin hoşuna giden bir yağmur gibidir. Fakat sonra o bitki kurur da, sen onu sapsarı bir hale getirilmiş bulursun, sonra da o bir çer çöp olur.
Âhirette çetin azâp vardır. Allah’ın hoşnutluğu ve bağışlaması da vardır. Dünya
hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir.”
Gerçek üstü gerçeği açıklayan bu Kur’ân tablosunu, ezelî ve ebedî olan
oluşturucusuna inanarak inceleyen mü’minler, pek tabiidir ki dünya hayatını
hakikî çehresi ve geçiciliği içerisinde görürler. Hayatı da iman mantığı ile de
ğerlendirerek Âhiret aşkını dünya sevdasına üstün tutarlar.
Evet, ölümden sonra diriltilme, Allah’ın huzurunda muhakeme olunarak
mükâfat veya ceza görme gerçeğine inanan mü’minler, değinilen aşkla Âhiret
hayatını dünya hayatına tercih ederler.
Acaba, ruhî ahenk ve ebedî mutluluk için gerekli olduğu mukaddes bel
gelerle açıklanan bu tercihin anlamı nedir ve nasıl gerçekleştirilebilir.
İşte, asıl bilinmesi gereken mevzu budur. Çünkü her an bitebilecek olan
bir hayatın geçiciliği ve bir anlamda da değersizliği, inançlı ve inançsız her ki
şi için açık bir hakikattir.
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Hak Din’imize göre Âhiret hayatını dünya hayatına tercih etmenin anla
mı, İslâm Dini’ni, onunla çatışan diğer inanç sistemlerine ve yaşayış şekilleri
ne üstün tutmak ve tam bir iman ve aşkla yaşamaktır.
Muhterem Mü’minler!
Mukaddes dinimiz, aydınımız ve halkımız tarafından fert ve cemiyet bün
yesi ile kaynaşan gerçekçi ve tekâmüle çağırıcı düsturları ile tanınmadığı için
dir ki, Âhiret’i dünya hayatına tercih etmeyi hayatî faaliyetleri yavaşlatmak, ce
miyet hayatından çekilmek manâsına anlamışlardır.
Bu anlayıştır ki, mü’minlerin İslâmî hareket ve heyecanlarını zaafa uğrat
mış, bilgili, yetenekli, güçlü, atılgan, müsbete yöneltici ve inandıkları Has Dü
zen adına toplumu yönetici fertler olmalarını engellemiş, onları siyasi, iktisadî
ve kültürel bakımdan bağımlı, öz hakları çiğnenen bir yığın haline getirmiştir.
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Hayatın tabiî akışıyla çatışan ve menfi neticeler tevlid eden böyle gerçek
dışı felçli bir anlayışın İslâm Nizâmı’nın yapısı ve gayesiyle pek tabiîdir ki hiç
bir ilişkisi yoktur.
Âhiret’i dünya hayatına tercih etmekle mükellef olan mü’minler, dünya
mızı ebedî geleceğin hazırlık yeri olarak değerlendirecekleri için bilâkis haya
tı sevecekler, derin bir aşk ve sönmeyen bir heyecanla yaşayacaklardır. İslâmî
doğrultuda teşebbüslerde bulunacak, hayat mücadelesini vicdanî bir hazla ve
receklerdir. Çünkü, İslâm Dini, insanların dünya hayatı için çalışmaları, Âhiret
hayatı için de ibâdet etmeleri şeklinde bir ayırım yapmamış, yaşayışı farklı ga
yeli iki bölüme ayırmamıştır.
İslâm Nizâmı’nda dünya ve Âhiret hayatı bir bütündür. Aralarında ayrılık
yoktur. Ahiret mutluluğuna götüren yol dünya saadetine ileten yolun aynısıdır.
İslâm, dünya ve Âhiret mutluluğunu amaçlayan bir tek hayat yolu sun
muştur. O da: “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibâdet et.”1 anlamındaki
Kur’ân yasası ile çizilen ibâdet yoludur.
İbâdet; ömrün son anına, hayatın nihaî adımına kadar faaliyeti emreder.
Çünkü ibâdet, Allah’ın ve elçisi Hz. Muhammed’in ferdî, ailevî ve sosyal haya
tı kuşatan bütün emirleri ve öğütlerine itaat etmek, bildirdikleri yasaklardan
kaçınmaktır. Bu itibarla, mü’minin İslâm Dini’ne bağlanması halinde ibâdet
rengini taşımayacak, Âhireti amaçlamayacak hiç bir sözü, işi ve davranışı dü
şünülemez.
1 Hicr, 99.

Mü’minin, İslâm Dini’nin namaz, oruç, zekât, hac, ilim, adalet ve Hak’ka
çağrı gibi emirlerinden cemiyetin mutluluğu ve gelişimi için koyduğu diğer
bütün ferdî ve içtimaî vasıftaki yasalarına kadar mükellef kılındığı vazifele
ri yapması ibâdettir. Bunun gibi mü’minin İslâm Düzeni’nin yasalarına boyun
eğerek faiz, karaborsacılık, rüşvet, içki, kumar, zina, yalan, sözleşmeleri ihlâl,
hileli ticaret ve imalât gibi haramlardan kaçınması da ibâdettir.
Açıklamaya çalıştığımız üzere dinimiz hayatın bütününe bir kutsiyet ka
zandırmıştır. Tekâmül dolu dünyevî bir istikbal sağlayacak çalışmalarımı
zı ebedî geleceğimizi mesut edecek faaliyetler olarak tanzim etmiştir. Yalnız
Âhiret saadetimizi amaçlar gibi görünebilecek bütün sözlerimiz, davranışla
rımız ve işlerimizi de dünyevî mutluluğumuza yardımcı olabilecek bir şekil
de düzenlemiştir.
Bunun içindir ki mü’min, İslâmî yaşayışı diğer hayat tarzlarına üstün tut
tukça, özetle ifade edersek; namazlılığınamazsızlığa, cemiyetçiliğiferdiyetçi
liğe, ilmicehalete, sevgiyikine, yardım etmeyiyardım görmeye, tevazuukib
re tercih ettikçe o, ibâdet hayatı yaşamış olacağından Âhiret’i dünya hayatına
tercih etmiş olacaktır ki, dinimizde Âhiret’i dünyaya tercih etmenin manâsı da
budur.
Mü’minler!
Camide namaz kılarak, ticarethanede, fabrikada; büroda, mektepte, iş ye
rinde İslâmî ölçülerle çalışarak hayatlarım ibâdetleştiren mü’minler, Âhiret
mutluluklarından önce dünya hayatının nimetlerinden de en çok yararlanma
ya lâyık olan şükrana kullardır.
Âhireti tercih etmenin mahrumiyete katlanmayı gerektirmeyeceğini açık
layan şu âyetlere dikkatinizi çekerim.
“(Ey Muhammed! Onlara) sor: Allah’ın kulları için çıkardığı güzel nimet
leri, temiz/hoş rızıkları haram kılan kimdir? Bunlar dünya hayatında inananla
rındır, Kıyamet Günü’nde de yalnız onların olacaktır… İşte Biz bilen bir top
luluk için âyetlerimizi ayrıntılı bir şekilde böyle açıklıyoruz.
(Ey Peygamber!) Söyle: Rabbim sadece açık ve gizli çirkinlikleri, günah
nitelikli işleri, haksız yere saldırıyı, yetkilendirmediği nesneleri/kişileri Allah’a
ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediklerinizi konuşmanızı haram kıl
mıştır.”2
2 Araf 32, 33.
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Sunduğumuz âyetlerin anlamını kuvvetlendiren bir hadislerinde Aziz
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Dünyasını Âhireti için, Âhiretini dünyası için terkeden kimse sizin hayır
lınız değildir. (Hayırlınız) her ikisinden de nasibini alandır...”3
Mü’minler!
Bütün sınır tanımaz ihtirasların, yıkıcı davranışların, gayesiz yaşayışların
anası olan dünya sevgisini Ahiret aşkına üstün tutmak, Ahiret Günü’ne inanç
sızlığın ilk tezahürü, felâketin de ilk habercisidir.
Bâtıl yaşayış şekillerini İslâm’a tercih eden dünyacıların her birinin elem
li bir hüsranın, azaba uğratıcı bir geleceğin vârisleri olacağını Rabbimiz şöy
le açıklıyor:
“Dünya hayatını ve güzelliklerini arzulayanlara, orada işlediklerinin karşılığını eksikliğe uğratılmadan veririz.
Ancak Âhiret’te onlara Ateş’ten başka bir şey yoktur...”4

500

Mü’minler!
Hutbemizi bitirirken çok önemli bulduğumuz bir görevimizi de burada
hatırlatmak isterim.
Dinimizdeki anlamıyla Âhiret’i dünya hayatına tercih etmekle mükellef ol
duğumuz gibi, hayatî faaliyetlerimizi ortaklaşa yürüttüğümüz ve münâsebetler
kurduğumuz çevremizi de bu tercihi yapabilenlerden kurmakla vazifeliyiz.
Bunun içindir ki, Rabbimiz bizleri şöylece uyarıyor:
“Bizim emirlerimiz ve yasaklarımızdan arka çeviren ve dünya hayatından başkasını arzulamayan kişilerden yüz çevir.”5
Mevzuumuzu bir Kur’ân Mesajı ile özetleyerek bitiriyorum:
“Dünya hayatı bir oyundan, bir eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu
ise Rabbine sevgi ve saygı duyanlar için elbetteki daha hayırlıdır. Halâ aklınızı kullanmayacak mısınız?”6

3
4
5
6

C. Sağır, 2/135.
Hud, 1516.
Necm, 29.
Enam, 32.

Akıl Âhireti İnkâr Değil Kabul Eder

Kâinat düzeninin yıkılacağı, yerin başka bir yere, göklerin başka gökle
re dönüştürüleceği, insanların kabirlerinden diriltilerek kaldırılacağı Kıyamet
Günü ile başlayacak Âhiret Hayatına Cennet ve Cehennem’e iman İslâm Dini
nin inanç esaslarından biridir.
Nimetler veya azaplar içersinde bulunan rûhun yeniden yaratılacak be
denle birleştirilerek kabirden kaldırılmasıyla oluşacak dirilişe iman hususu ta
rih boyunca akıllarını yeterince kullanamayan pek çok insanın kâfirliğine ne
den olmuştur.
Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e ve O’nun döneminden devrimize kadar
Ahiret Hayatını yalanlayanların temelsiz görüşleri de hemen hemen aynı ol
muştur.
Kur’ân diliyle ifade edersek onlar şöyle diyegelmişlerdir:
“Ölüp de toprak ve kemik olduğumuz zaman biz mi (diriltilerek yaptığımız
işlere göre) cezalandırılacağız?”
Ahiret Hayatı’nı inkâr edenlerin bu görüşü ve bu görüşe dayalı olumsuz
inançları şüphesiz akıllarını kullanamamaları sonucudur. Yoksa aklını kulla
nabilen ve mantıklı bir düşünceyle göklere, yer küresine ve insanın yaratılışına
bakan bir insanın yeniden dirilişi kabul etmesi tabîi ve kaçınılmazdır.
Bunun içindir ki Yüce Mevlâmız Kurânı Kerîmde aşağıda örneklerini su
nacağımız türden sorular yöneltmekte ve akıllara yol açmaktadır.
Ahkaf Sûresi Ayet 33:
“Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmada hiç bir güçlük çekmeyen Allah’ın
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ölüleri tekrar diriltmeye kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet elbette O her şeye
gücü yetendir.”
Rum Sûresi Âyet 50:
“(Yeryüzünde) Allah’ın rahmetinin izlerine bir bak! Ölümünden sonra
yeryüzüne nasıl hayat veriyor. O, ölüleri de böylece diriltecektir. O her şeye
gücü yetendir.”
Kıyame Sûresi Âyet 3740:
“İnsan dökülen meniden bir nutfe; sperm değil miydi? Sonra kan pıhtı
sı oldu (da Allah onu kan pıhtısından) yarattı ve ona şekil verdi. Ondan da iki
çifti; erkeği ve dişiyi var etti.
Şimdi bunları yapan Allah’ın ölüleri diriltmeğe gücü yetmez mi?”1
Mü’minler!
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Her bir insanın izleyip kabul ettiği öylesine gerçekler vardır ki akıl için
yeniden dirilişi kabul etmek sözü edilen bu gerçekleri kabul etmekten daha
tabîidir.
Ahiret hayatına inanan mü’minler olarak imanımızı akıl plânında güçlen
dirmek için yukarıda sunulan âyetler izinde nefsimize ve inkarcı tipe soralım:
a) Evrendeki, dünyamızdan irili ve ufaklı trilyonlarca gezegenin yörünge
lerinde dehşet verici bir ahenkle seyr ettiğini, milyonlarca yıldır güneş, ay ve
dünyamızın mihverleri etrafında döndüğünü kabul etmek kolay mıdır?
Ama kabul ediyoruz.
b) Bir küçücük tohumun düştüğü ve beslendiği toprağı çatlatarak büyük
bir ağaç olduğunu, yüzlerce dala ayrıldığını, farklı hacim ve renk tonlarında
yüzlercebinlerce meyve verdiğini, hele hele yapı maddesi aynı olan toprağın
on binlerce şekil, renk, tad, koku ve hacimdeki bitkileri sergilediğini kabul et
mek kolay mıdır?
Ama kabul ediyoruz.
c) Bitkisel ve hayvansal gıdalardan meni oluştuğunu, bir kaç damla me
nide milyonlarca sperm bulunduğunu, bunlardan yalnız birinin döllediği dişi
hücrenin akıllara durgunluk veren bölünmelerden sonra trilyonları aşkın hüc

1 Saffat, 53.

reden teşekkül eden üstelik gören, işiten ve düşünen insanın vücuda geldiği
ni kabul etmek kolay mıdır?
Ama kabul ediyoruz.
Şimdi sunduğumuz örneklerdeki gerçekleri kabul edebilen bir akıl, in
sanın toprağa karışmış vücud birimlerinden biri ile yeniden diriltilebileceğini
nasıl kabul edemez? Kabul etme zorunluluğunu nasıl duyamaz? Kaldı ki ruh
diridir. Diriltilecek olan toprağa karışmış vücuttur.
Şimdi varlık âleminde ve kendi öz vücudumuzdaki hücrelerde ölüm ve
diriliş olayı her an yaşanırken düşünen bir insan, “Akıl yeniden dirilişi kabul
edemez.” diyebilir mi?
Evreni, yerküresini, bütün canlıları ve tabii kanunları yaratan Allah oldu
ğuna yeniden diriltecek olan da O olduğuna göre, akıl yeniden dirilişi nasıl
kabul eder, denilebilir mi? Her doğan insan toprakürünkanmeni macerası
nı takib ederek topraktan dirilişe haberci olmuyor mu?
Yoktan var eden Allah’ın ikinci bir defa yaratamayacağım ileri sürebilecek
zavallılara Allah’ın sorduğu suali yöneltmekten ve yaptığı açıklamayı duyur
maktan başka çaremiz yoktur.
Kaf Sûresi Âyet 15:
“Biz ilk yaratmadan aciz mi kaldık? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe ediyorlar.”
Yasin Sûresi Âyet 7879:
“(Yeniden yaratılıştan şüphe eden insan) kendi yaratılışını unutarak bize
bir örnek sundu da soruverdi:
Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?
(Ey Peygamber!) cevap ver:
Onları ilk defa yaratan diriltecek. O yaratmanın (çeşitleri ve inceliklerini)
bilendir.”
Mü’minler!
Allah’a hamdolsun, bizler Ahiret Hayatı’na imanla, yok olma olarak algı
lanan ölümü öldürmüş ebediyet insanlarıyız. Dünya hayatımızı, Âhiret gaye
siyle yaşayalım ki kendileri için nimetler ve güzelliklerle dolu Cennetler hazır
lanmış olan fertlerden olalım.
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Sözü konumuzu özetleyen bir hadisle bağlayalım.
Sahâbî Ebu Rezin (r.a.) anlatıyor. Allah’ın Resûlü’ne (s.a.) sordum:
 Ya Resûlellah! Allah ölüleri nasıl diriltecek? Şu cevabı verdi:
 (Ya Eba Rezin!) Sen hiç çorak iken geçtiğin bir vadiden yemyeşil olduk
tan sonra da geçtin mi?
 Evet, (geçtim Ya Resûlallah!)
 İşte yeniden diriliş de böyle olacak; Allah ölüleri bu şekilde diriltecektir.2
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2 M. İ. Kesir, Yasin, 7 (3/11); Müsned, 4/12.

Hadisler Işığında Gerçek Müminlerin Kabir Hayatı

İslâm Dini’nin iman esaslarından biri de Ahiret Hayatına inanmaktır.
Ahiret Hayatı iki tasımdan müteşekkildir.
a) Ruhun bedenden ayrılması ile başlayan Kabir Hayatı,
b) Kıyametle beraber ruhların gerçek ölümü tatmasından sonra, Allah’ın
huzurunda muhakeme olunup ceza veya mükâfat görmek üzere bütün insan
ların kabirlerinden diriltilmesiyle başlayacak ebedi hayat.
Aziz Mü’minler!
Peygamberimizin “Ya Cennet bahçelerinden bir bahçe veya Cehennem çukurlarından bir çukur”1 benzeri olarak tanıttığı Kabir (hayatı) ölümle Kıyamet Gü
nü arasındaki merhalenin adıdır.
Kabir ruhun kabri ve bedenin kabri olmak üzere ikidir. Aralarında rü
ya gören nefis ile uyuyan beden arasındaki ilişki benzeri bir bağlantı vardır.
Bedenin kabri; toprak altında, deniz dibinde, hayvan karnında v.s. sebillerde
gerçekleşebilir. Bu farklılık Kabir Ahkâmı’nı değiştirmez. Yürürlükten düşür
mez. Zira Kabir Hayatı, Ahiret Hayatı’nın bir bölümünü teşkil ettiğinden ora
da cereyan edecek kanunlar, dünya hayatında cari olan tabiî kanunlardan ay
rıdır. Uykuda bedenden geçici olarak ayrılan nefis/rûhun rüyada yaşadığı gü
zelliklerin ve ızdırabların bir tür benzerlerini ölümle başlayan kabir hayatında
yaşaması olarak idraklerimize yaklaştırabileceğimiz kabir hayatını ancak iman
mantığı ile değerlendirebiliriz.

1 KeşfülHafâ, Hadis No: 1853.
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Şimdi mantığımızı İslâm Dini’nin iman esaslarına göre ayarlayarak gerçek
mü’minler için Kabir Hayatı’nın nasıl olacağını açıklayan Peygamberimizin ha
dislerini dinleyelim.
“Dünyadan ilişiğini keserek Ahiret’e yöneldiği ölüm anında mü’mine doğ
ru gökten yüzleri bembeyaz ve güneş gibi parlak melekler inerler. Beraberle
rinde cennet kefenlerinden bir kefen ve cennet kokularından bir koku olan
bu melekler görüş alanını dolduracak şekilde ölüm anındaki mü’mine yakla
şıp oturarak onu kuşatırlar.
Bir süre sonra da ölüm meleği gelerek mü’minin başucuna oturur ve:
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 Ey Temiz; Güzel Nefis! Allah’ın rızasına ve mağfiretine doğru yönele
rek bedenden çık, der. Su kabının ağzından damlanın sıyrıldığı gibi ruh be
denden sıyrılarak çıkar. Ölüm meleği ruhu alır. Fakat semadan gelen melek
ler bir lâhza dahi ruhu ölüm meleğine bırakmazlar. Ruhu alırlar, getirdikle
ri Cennet kefenine sarar ve Cennet Kokusu’na daldırırlar, Mü’minin ruhun
dan, yeryüzündeki misk kokularının en nefisi gibi hoş bir koku çıkar (ve çev
reye dağılır.)
Melekler beraberlerindeki bu ruhla (semaya) yükselirler. Uğradıkları her
bir melekler topluluğu, bu güzel rûh, kimin ruhudur diye sorarlar.
Refakatçi melekler, falan oğlu filândır diyerek insanların onu isimlendir
diği adların en güzeli ile onu tanıtırlar. Böylece dünya göğüne gelirler.”
Burada, daha önce ölen müminlerin ruhları onun yanına gelirler. Onlar
bu ruhla karşılaşmaktan ötürü sizden birinizin uzun süredir görüşmediği bir
dostu ile karşılaşmaktan duyduğu sevincin daha fazlasını duyarlar. Ve ona so
rarlar:
 Filanda adam ne yapıyor. (Falanca kadın ne ediyor?)
Sorulanlardan biri hakkında, ‘(o daha önce ölmüş;) size gelmişti’ şeklinde
cevap verdiği zaman ise onlar da şöyle derler:
 Öyleyse o varacağı yer olan (Cehennemi) uçuruma götürüldü.
Bu sırada mü’minlerin ruhlarından bir kısmı diğerlerini şöylece uyarırlar:
 Onu bırakınız da istirahat etsin. (Biliyorsunuz) o dünya hüzünleri için
deydi.
Melekler bu ruha gök katının açılmasını isterler ve açılır. Her bir sema
da o katın Allah’a yakın melekleri mü’minin ruhunu (karşılar ve) bitişiğindeki

göğe uğurlarlar. Nihayet yedinci göğe varırlar. Burada mekânlardan beri olan
Yüce Allah meleklerine şöyle buyurur:
 Bu kulumun amel kitabını ıllıyyine; yazılmış ve mühürlenmiş yüceler
divanına yazın ve onu şimdi yer yüzünde (ki kabrine) döndürün. Zira ben in
sanları topraktan yarattım, oraya döndüreceğim. Sonra (Kıyamet günü) on
ların (vücutlarım) bir defa daha topraktan çıkaracağım. Rûh (kabirdeki) ce
sedine döndürülür.2
Mü’min kabrine defnedildiğinde ailesi ve cenaze cemaati dağılırken onla
rın ayak seslerini duymaya başlar.
Kabir, mü’mini şu sözlerle karşılar:
 Hoş geldin, Merhaba! Üzerimde gezenlerin bana en sevgili olanı sendin.
Bana geldiğin ve seni koruyucu dostluğum altına aldığım bu gün sana (nasıl
dost muamelesi) yapacağımı göreceksin.
Kabirde mü’minin namazı başucuna, zekâtı sağ tarafına, orucu sol tarafı
na, sadaka, akraba ziyareti ve insanlara yaptığı iyilikler gibi hayırları da ayak
tarafına gelir yerleşir.
(Bu sırada siyah yüzlü ve gök gözlü Münker ve Nekir adlı iki soru me
leği gelir.) Başucundan geldiklerinde mü’minin namazı benim tarafımdan gi
riş yoktur der. Sağ tarafından geldiklerinde zekâtı, sol tarafından geldiklerin
de orucu, ayak tarafından geldiklerinde hayırları aynı şekilde bizim tarafımız
dan giriş yoktur derler.
Bunun üzerine mü’mine otur denir. O da korkusuz ve endişesiz bir şekil
de oturur. Bu sırada güneş guruba yaklaşmış bir şekilde temsil olunarak gös
terilir. (Sual melekleri tarafından):
 Şimdi sana soracaklarımızı cevaplandır denilir. Mü’min ise, “beni bı
rakınız da namaz kılayım” der. Melekler; “Namazını kılacaksın, fakat şimdi
suallerimizi cevaplandır” derler.3 Sormaya başlarlar ve mü’min de cevap verir:
 Rabbin kimdir?
 Rabbim Allah’dır.
 Dinin nedir?
 Dinim İslâm’dır.
2 ErRuh, İ. Kayyum, sh. 5556; İ. Kesîr 2/533; EtTac, ElCamiu lilUsul, 5/213.
3 aİ. Kesîr, İbrahim, 27. bSahihi Buhari, Muhtasarı Tecrîdi Sarih Ter. ve Şerhi, 4/637.
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 Size gönderilen (Muhammed) kimdir?
 O, Allah’ın Peygamberidir.4 (O bize Allah tarafından apaçık belgelerle gel
di;) ben iman ve ilân ederim ki, Allah’tan başka ibâdete lâyık bir Rab yoktur. Muhammed Allah’ın kulu ve Peygamberidir.
Bu cevaplardan sonra, sual melekleri şöyle derler:
 Biz senin dünyada da böyle söyleyip kalbinle tasdik ettiğini bilirdik.
(Mü’min sualleri cevaplandırdıktan sonra) parlak yüzlü, hoş kokulu ve
güzel elbiseli bir kişi gelir ve şöyle der:
 Rabbinin rahmetine ve içinde daimî nimetlerin bulunacağı Cennetlere
ereceğin için sana müjdeler olsun.
Mü’min ruh da sorar:
 Allah seni hayırla mükâfatlandırsın. Sen kimsin?
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 Ben senin (Hak inancın) hayırlı amelinim. Allah’a yemin ederim ki, sen
Allah’a itâata koşan, günahlardan kaçman bir insandın. Allah seni hayırlarla
mesut etsin.5
(Bundan sonra) kabir gözün alabildiğine enine ve boyuna genişletilir. Ye
şilliklerle tanzim olunur, bedir halindeki ay gibi (ışıklarla) aydınlatılır.
Kabirde mü’min için Cehennem tarafına bir pencere açılır. Mü’min bu
pencereden Cehennem’in alevlerinin birbiri üzerinde şiddetle dalgalandığı
nı görür.
Sonra da mü’min için Cennet’e nazır bir pencere açılır ve ona şöyle denir:
 (Ey Mü’min!) Bir de Allah’ın bu ateşten seni için orada hazırladıklarına
nazar et. O’da bakar.
Cennet’in kokuları ve meltemlerinin kabre dolduğu bu pencereden
Cennet’in yeşil manzarası ve güzelliklerini ve de içindeki nimetleri görür. Gö
rür de kavuşma arzusu ve sevinci artar. Ona şöyle denilir:
 İşte bu mübarek yer senin makamındır. Sen dünyada samimî bir iman
la yaşadın. Bu iman ve kanaat üzere öldün, inşallah bu iman nuru ile dirilecek
sin.6

4 Tac, 5/208.
5 İhya’üUlûm’udDin, İmam Gazalî, Beyanü Kelâm’ilKabrilil Meyyit.
6 Tecridi Sarih Ter.. 4/636; İ. Kesîr, 2/534.

Sonra da mü’minin ruhu (gezinti için) Cennet ağaç (lar) ına konan yeşil
bir (Cennet yaratığına) yerleştirilir. Cesedi ise yaratıldığı toprağa bırakılır.7
Aziz Mü’minler!
Hadisler ışığında imanlı ve amelli mü’minler için kabir hayatının nasıl
gerçekleşeceğini açıklamaya çalıştık.
Böyle yüce ve mutlu kılıcı bir hayata vesile olacağı içindir ki Peygamberi
miz “Ölüm, mü’mine (ilâhî) bir hediyedir.” buyurmuştur.
Hutbemizi, İslâm Nizâmı üzerinde yaşayanların Kabir’de de aynı imanı
taşıyacaklarına işaret eden bir âyet manâsıyla bitiriyorum:
“Allah, inananları dünya hayatında ve kabir hayatında sağlam söz olan İslâm
Dîni’ne iman üzerinde tutar, zâlimleri de saptırır. Allah dilediğini yapar.”8
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7 İ. Kesîr, 2/534
8 İbrahim, 27.

Hadisler Işığında Kâfirler ve Münafıkların Kabir Hayatı
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Ölümle başlayan ve Ahiret Hayatı’nın ilk bölümünü teşkil eden Kabir
Hayatı’na ve O’nun hadislerle açıklanan safhalarına imanla yükümlüyüz. Ka
bir hayatı, Kıyamet sorgulaması sonucu sevkedileceğimiz Cennet ve Cehen
nem hayatı öncesinde yaşanacak, nefsin rüyadaki yaşamının ileri derecedeki
benzeri olarak algılanabilecek özgün bir hayattır.
Ölümle yeniden diriliş arasındaki kabir hayatının varlığı, diri oldukları
ve Rablerinin katında rızıklandırıldıkları Kur’ânla açıklanan şehitlerin haya
tı ile de belgelidir.1
Bu hutbemizde akıl ve ilim gücüyle öğrenilemeyecek olan kabir hayatının
kâfirler ve münafıklar için nasıl gerçekleşeceğini “Kabir azabı Hak’tır.”2 buyu
ran Peygamberimizin hadisleriyle açıklamaya çalışacağız.
Hutbemizin tesirini cümleniz üzerinde halk buyurmasını Yüce Rabbimiz
den niyaz eder, kafalarınızı ve kalplerinizi İslâm mantığı ile ayarlayarak dinle
menizi dilerim.
(Allah’a, kanunlarına veya inanılması gerekli İslâmî esaslardan birisine
inanmayan) kâfir (ve şeklen inanır göründüğü halde kalben inanmayan mü
nafık) kişi, ölüm komasına girip Ahirete yöneldiğinde semadan siyah yüzlü
melekler inerler. Beraberlerinde getirdikleri (can yakıcı) elbise ile o kişinin et
rafında göz alabildiğine bir topluluk halinde otururlar.
Ölüm meleği de gelerek baş ucuna oturur ve şöyle der:
 Ey Kötü, Pis Ruh! Allah’ın gazabına doğru bedenden çık.
1 Bakara 154, Âli İmran 169.
2 Buhari Cenaiz 87

Kızgın şişin ıslak yün içinden çıkarılması gibi ölüm meleği ruhu beden
den soyarak alır. Ölüm meleği canı alır almaz, semadan gelen melekler bir
lâhza olsun ruhu ölüm meleğinin elinde bırakmazlar. Onu alırlar ve getirdik
leri Cehennemi elbiseye sararlar.
(Bu inkarcı ve isyancı) ruh’tan yer yüzündeki laşe kokularının en kötüsü
gibi bir koku çıkar.
Melekler bu rûh’la yükselirler. Karşılaştıkları melekler cemaatinin her
biri “bu kötü ruh da kimdir?” diye sorarlar. Refakatçi melekler de dünyada
isimlendirildiği adların en kötüsü ile “falandır” diye onu tanıtırlar.
Dünya göğüne geldiklerinde, melekler gök katının bu ruha açılmasını is
terler, fakat açılmaz.
Peygamberimiz sözlerinin bu kısmında A’raf Sûresi’nin şu anlamdaki 40.
âyetini okudu.
(“İndirdiğimiz) âyetlerimizi; Kur’ân yasalarını yalanlayıp da o âyetler (in
kurduğu düzen)e baş kaldıranlar için gök kapılan açılmayacak, onlar Cennet’e giremeyeceklerdir...”
(Kâfir veya münafığın ruhunu getiren meleklere) Allah Zülcelâl şöyle bu
yurur:
 Bunun amel kitabını Siccine, yerin en alt tabakasındaki (inkârcıların ve
şeytanların amellerinin kayıtlı olduğu mühürlü divana) yazın.
Sonra bu kötü ruh boşluğa atılır.3
Allah’ın Resulü açıklamalarının bu bölümünde de Hac sûresinin şu an
lamdaki 31. âyetlerini okudu:
“Kim Allah’ın (zâtına ve kanunlarına) eş koşarsa o yüksekten düşüp de (par
çalanmış ve) kendisini kuş kapmış, yahut rüzgâr onu uzak bir yere atmış (nesne)
gibidir.”
Neticede rûh Kabir’deki cesedine döndürülür. Kabir onu şu sözlerle kar
şılar:
 Yazıklar olsun sana. Üzerimde gezenlerin bana en çirkin olanı sendin.
Bana geldiğin ve seni teslim aldığım bugün sana yapacaklarımı göreceksin.4
3 EtTac, 5/214.
4 İhya’u ülûmuddin, Gazali, Beyanü Kelâmi’lKabri lilMeyyid 4/620; ayrıca bak: Tac,
5/213.
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 Sana yazıklar olsun! Seni benim hakkımda kim aldattı? Sen benim imti
han konağı, zulmet meskeni, yalnızlık evi (ve insanların cesedini kemiren bir
yurt olduğumu bilmiyor muydun?)5
Bu sırada siyah yüzlü gök gözlü Münker ve Nekir adlı melekler gelir. Bu
sual melekleri ile imansız arasında bir engel olmaz. Onu oturturlar. Müthiş bir
korku içerisinde ve feryat ederek oturur.6
Melekler sorarlar:
 Rabbin kimdir?
Ne söylediğini bilmeyen şaşkınlar gibi mırıldanarak cevap verir:
 Bilmiyorum.
 Dinin nedir?
 Bilmiyorum.
 Size Peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed hakkında ne der
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sin?
 (Muhammed’le (a.s.) ilgili bir şey) bilmiyorum.
 Senin dünyada böyle dediğini, şimdi de böyle söyleyeceğini biliyor
duk.7
Sualleri cevaplandıramadığı bu hengâmede oraya çirkin yüzlü, pis koku
lu ve kötü elbiseli bir kişi gelir ve şöyle der:
 Allah’ın gazabına uğrayacağın ve elem verici daimî bir azapla azaplana
cağın için vay haline.
O da şöyle der:
 Allah cezanı versin. Sen kimsin?
 Ben senin (bâtıl inancın ve) kötü amelinim. Sen Allah’a itaatten kaçınan,
sapık düşünce ve işlere koşan bir adamdın.8
(Derken) gökten bir görevli melek (kabirle alâkalı meleklere) şu talima
tı verir:
 O yalan söyledi. Ona ateşten döşek yayın. Ona ateşten giysiler giydirin.
5
6
7
8

Ş.B.M. Tecridi Sarih Ter. ve Şerhi 4/636.
EtTac, 5/209; Tecrid, 4/638.
İhya, mezkûr bölüm.
EtTac, 5/209; İ. Ulumuddin Beyanü AzabilKabri, 4/620.

Bundan sonra O’na kör, sağır ve dilsiz olup yanında demirden topuz bu
lunan bir melek musallat edilir.
Bu melek (kâfir veya münafık) ruha öyle bir darbe vurur ki, insanlar ve
cinlerden başka, doğu ile batı arasındaki her canlı varlık onun feryadını işitir.
Kabri’nden Cehennem’e bir kapı açılır. Açılan bu kapıdan Cehennem’in
harareti ve kavurucu dalgalan kabrin içine dolarak onu sarar. Sonra da kabir
ona daraltılır da kaburga kemikleri parçalanır.
Allah bu inkarcı ve isyancı kula, 70 büyük yılan musallat eder ki o yılanlar
dan biri yer yüzünde solusaydı dünya durdukça, yer hiçbir şey bitiremezdi.
(İşte her biri bir inkârı ve isyanını temsilen) bu yılanlar Allah’ın huzurun
da muhakeme olunmak üzere kabirden kalkacağı güne kadar onu sokar ve ısı
rırlar.
Aziz Mü’minlerl
Kâfirler ve münafıklar için ruhun kabrinde ruha çektirilecek ve bedenin
kabrindeki toprağa karışmış mevcut vücut birimlerine de hissettirilecek aza
bın bir kısmını hadislerle açıkladık.
Mü’minlerin imanı, kâfirin küfrü, münafığın da nifakı üzerinde diriltile
ceği kabirde dehşet verici azab, yalnız kâfirlere ve münafıklara mahsus olma
yacaktır.
Namaz kılmamak, zekât vermemek, içki içmek, zina yapmak, faiz yemek,
yalan söylemek gibi suçların sahibi mü’minler için de kabir azabı vardır.
Bunun içindir ki, Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
[“Dünyanın oyun ve eğlence vasfındaki söz ve işlerine dalarak kabirleri ve imtihanını unutan insan ne kötü kuldur.”9
“Kabir azabından Allah’a sığınınız.”]10
Kabir hayatının açıklanan ve açıklanamayan bütün safhalarına tam bir şe
kilde inanalım. Şüpheye yer vermeyelim. Peygamberimiz gibi dualarımızla ka
bir imtihanı ve azabından Allah’a sığınalım.
Hutbemizi Mü’minûn Sûresi’nden âyetlerle bitiriyorum:

9 EtTac, 5/214, 5.
10 S. Tirmizi, K. S. Kıyameti Hn. 2450; Sahihi Müslim Ter. M. Sofuoğlu 8/393.
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“Öldükten sonra diriltileceklerine inanmayanlardan birine ölüm gelip çatınca
tekrar tekrar şöyle diyecektir:
Rabbim! Beni dünyaya geri gönder ki dünyada iken yapmadığım iyi işleri yapayım.
Hayır, hayır! onun söylediği boş bir sözdür. (Çünkü) Onların arasında tekrar
diriltilecekleri güne kadar (dünyaya dönüşe mani aşmaları imkânsız ölüm) engeli vardır.”11
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11 Mü’minun, 99100.

Kur’ân’da Âhiret Hayatı I

İslâm Dini’in temel iman esaslarından biri Âhiret Günü’ne inanmaktır;
inançlarımız ve amellerimize göre, mutluluk dolu ya da belirli bir süresi veya
bütünü azaplarla çevrili ebedî bir hayat yaşamak için, ölümden sonra tekrar
diriltileceğimize iman etmektir.
İnsan, bu İlahi Yargılama Günü’ne inanmadıkça ve onu yakınlardan ya
kın bilmedikçe, bu Yüce Günü’n ardından başlayacak Ebed’i Hayat’ın korku
su ve özlemi ile dolmadıkça Dünya Hayatı’nı konumlandıramaz ve de amaç
landıramaz. Yaşama aşkı ve emelleriyle dolu canlı bir hayat süremez, iradesi
ve imkânlarını faziletlere yöneltemez. Olması gerektiği şekliyle Hak ve Halk
insanı olamaz.
Bunun içindir ki, Âhiret Günü’ne îman konusu Kur’ânı Kerim’de pek
çok işlenmekte, bu Azîm Gün’ün varlığı ve oluş şekli şuurlara yerleştirilmek
te, bu mutlak adalet günündeki ilâhî muhakeme bütün dehşeti ve ayrıntılarıy
la bildirilmekte, Cennet ve nimetleri, Cehennem ve azabı gayet açık bir şekil
de tasvir olunmaktadır.
“Âhiret Günü” mevzuunu Kur’ân’ımızda açıklanan şekliyle özetleyerek
sunmaya çalışacağız.
Bu gerçek ve yüce günün biricik mâliki ve hâkimi olan Mevlâmız şöyle bu
yurur:
“İnkarcılar, öldükten sonra asla diriltilmeyeceklerini zannedip iddia ettiler.
(Ey Peygamber! Onlara) de ki: Hayır, (zannettiğiniz gibi değil.) Rabbim hakkı
için mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu ise,
Allah’a göre kolaydır.”
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“Gökleri ve yeri yaratan (Allah’ın), onlar gibisini yaratmağa gücü yetmez mi?
Elbette buna gücü yeter. O, her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir.”1
Aziz Mü’minler!
İnsanların inanmaya çağrıldıkları Ahiret Günü’nün, Kâinat Nizâmı’nın
çöküşü ile başlayacak ilk safhasını ve insanların büyük bir korku ve dehşet
içerisinde kabirlerinden diriltilerek çıkarılacaklarını Kur’an’ımız şöyle açıkla
maktadır:
“Gök, yarıldığı zaman,”
“Güneş, dürüldüğü (ve ziyası söndürüldüğü zaman,)”
“Yıldızlar, dökülüp saçıldığı zaman,”
“Dağlar, yürütüldüğü (toz, duman olduğu) zaman,”
“Denizler, fışkırtıldığı, kabirler alt üst edildiği zaman,”
“İnsan, ‘Kaçış nereye?’ diyecek. Hayır, hiç bir sığınak yok.”
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“O gün, kişi, (Hak iddia ederler korkusuyla) kardeşinden, anasından ve
babasından, zevcesinden ve oğullarından kaçacak.”
“O gün, herkesin (varıp) duracağı yer ancak Rabbinin huzurudur.)”2
Manâlarını sunduğumuz Kur’ân âyetlerinde oluş şekli açıklanan Âhiret
Günü’nde insanların Allah’ın huzurunda nasıl muhakeme olunacaklarını da
Kur’ân’ımız şöylece belirtmektedir:
[“Herkesin boynuna işledikleri amelleri dolarız ve Kıyamet Günü açılmış
bulacağı kitabı önüne çıkarırız (ve şöyle deriz:)
(Amel) Kitabı’nı oku. Bugün kendi hesabını kendin göreceksin.”
“Amel Kitabı ortaya konunca, suçluların onda yazılı olanlardan korktuk
larım görürsün. ‘Vah bize, eyvah bize! Bu Amel Kitabı, nasıl olmuş da küçük
büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış’ derler. Yaptıklarını karşılarında ha
zır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.”
“İşte o gün ağızlarını mühürleriz.
Kendi dilleri, elleri ve ayakları yapmış olduklarına tanıklık eder,

1 Tegabun 7; Yasin, 81.
2 Sırasıyla bak. İnfitar 1; Tekvîr 1; İnfitar 2; Tekvîr, 3; İnfıtar, 34; Kıyame, 19; Abese, 3436;
Kıyame, 12.

O gün, Allah onlara kesinleşmiş cezalarını verecektir. Allah’ın apaçık Hak
olduğunu da bileceklerdir.”3
Aziz Mü’minler!
Mükâfat ve ceza tevziinde Allah’ın adaleti tecelli etmeye başlayınca,
Allah’ı, Elçisi Hz. Muhammed’i ve onunla duyurduğu Kur’ân yasalarını tanı
mayan inkârcı ve isyancıların, yoksun kalacakları mutluluktan ve uğrayacak
ları azâbdan ötürü pek büyük nedamet duyguları içerisinde vahlanacakları
nı, ama bu sızlanışların bir faydası olmayacağını, zira onlar için hiç bir dost
ve yardımcının bulunmayacağını da Kur’ânımız bütün tafsilatıyla açıklamak
tadır.
Rabbimiz şöyle buyurur:
“...O gün kişi elleri ile yapıp öne sürdüğü işlere bakar, inkarcı ve isyancı
kişi de şöyle der. Ah! Ne olurdu toprak olaydım. (Keşke dirilmeyeydim.)”
“Ne olaydı, ben Hak Peygamberle (ve O’nun izindekilerle) beraber bir
kurtuluş yolu edineydim.
Yazıklar olsun bana! Keşki, beni sapıtan falanı dost edinmeyeydim.
Vallahi beni, bana iletilen Kur’ânî gerçeklerden o saptırdı.”
“Artık onlara, aracıların şefaati fayda vermez.”
“(Zaten Allah’ı, elçisini ve kanunlarını tanımamakla öz nefislerine, hakla
rı çiğnemekle de fertlere ve topluma) zulmedenlerin ne dostu ne de dinlenir
bir şefaatçisi olur.”]4
Aziz Mü’minler!
İman etmedikçe ve tövbe ile arınarak İslâm’a göre yaşamadıkça, Allah’a,
Peygamberlerine ve Ahiret Günü’ne inanmayanlar, Mevlâmızın ve Peygambe
rimizin hayatımızı düzenleyen emir ve yasaklarına uymayanlar Cehennem’e
atılacaklar. Örneğin inançsızlar, namaz kılmayanlar, faiz alanlar, yetim malı yi
yenler zekât vermeyenler, çeşitli entrikalarla fert ve toplum haklarına tecâvüz
edenler, zinacı, içkici ve çekiştiriciler, Hak’ka çağırdıkları halde Hak’la yaşa
mayanlar gibi inkarcılar ve günahkârlar, inanmadıkları veya azabından kaçın
dıracak hayatı sürdürmedikleri için Cehennem’e atılacaklar…
Allah da onlara şöyle buyuracak:
3 Sırasıyla bak. İsra 1314; Kehf, 49; Nur, 2425.
4 Sırasıyla bak. Nebe, 40; Furkan, 2729; Muddesir, 48; Mümin, 18.
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“Bu (âhiret) gününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık tadın azabı. Doğrusu
şimdi biz de sizi unuttuk.
Yaptıklarınıza karşılık çekin o ardı arkası kesilmeyecek azabı!”5
İslâm Dini’ni hayat düzeni edinerek Allah’a ve Peygamberine itaat edenler
de mutluluk yurdu Cennet’lere gönderilecekler ve onlara şöyle denilecek:
“İşte, söz, iş ve davranışlarınızla İslâm Dini’ne göre yaşamanız sebebiyle
mirasçısı olduğunuz Cennet.”
“Her türlü elemden arınmışlık; selâmet size. Artık mutlusunuz. Ebedî ola
rak kalmak üzere girin Cennete.”]6
Mevzuumuza devam edeceğimi bildirir, Cuma Mesajımızı bir hadisle bi
tiririm:
Allah ondan razı olsun İbnü Ömer anlatıyor.
518

Allah’ın Resûlü (s.a.) ile beraberdim. Ensar’dan bir sahâbî (Allah’ın
Resûlü’ne) geldi ve O’na selâm verdi. Sonra da sordu:
 Ya Resûellah! Mü’minlerin en üstünü hangisidir?
 Onların ahlâkı/yaşayışı en güzel olanıdır.
 (Ya Resûlallah!) Mü’minlerin en akıllısı hangisidir?
 Onların ölümü en çok hatırlayanı, ölümden sonrası için en güzel bir şekilde
(Âhiret) hazırlığı yapanıdır.
İşte onlar, (evet bu gibiler) en akıllı mü’minlerdir.7

5 Secde, 14.
6 Araf, 43; Zümer, 73.
7 Tac, 5/212; İ. Mace, Hn. 4259.

Kur’ân’da Ahîret Hayatı II

İnanmakla emrolunduğumuz Ahiret Günü’nün, kâinat(evren) nizâmının
çöküşü ve insanların diriltilişi ile oluşacağını, bu muhteşem adalet günündeki
muhakemenin şekli ve dehşetini, insanların inanç ve amel durumlarına göre
mükâfat olarak Cennet’e, ceza olarak Cehennem’e gönderileceklerini bir ön
ceki Cuma Mesajı’mızda açıklamıştık.
Mevzuumuza, devam edecek, Cehennem ve Cennet hayatını Kur’ân âyet
lerine göre açıklamaya çalışacağız.
Yüce Rabbimiz, Kur’ânı Kerim’de Cehennem ve Cennet hayatını idrakle
rimize yaklaştırarak bütün ayrıntılarıyla bildirmektedir. Bu açıklamalar o de
rece canlıdır ki, bazen da rûhun etkileneceği şekilde tablolaştırır ve seslendi
rilir.
a) İslâm Dini’ne inanmayan ve bu Hak Düzeni inanmadıkları için yaşa
mayanların atılacakları Cehennem’in azabını ve bu azâbın kalplere korku salı
cı dehşetini Kur’ân âyetlerinden izleyelim:
“Cehennem, (kendisine atılacaklara) uzak bir yerden gözükünce, onlar, onun
kaynamasını ve uğultusunu işitirler.”1
İşitirler de tam bir nedamet ve hüsran içerisinde şöyle vahlanırlar:
“... Keşki ölüm her şeyi bitirseydi de(diriltilmeyeydim.) Malım bana fayda
vermedi, gücüm de kalmadı.”
Allah da ilgili meleklere şöyle buyurur:

1 Furkan, 16.
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“Onu, tutun bağlayın. Sonra da Cehenneme yaslayın.”2
Aziz Mü’minler!
Yaratanı tanımaz ve O’na itaat etmez kullar Cehennem’e atıldığında azâp
onları kuşatacak.
Rabbimiz Kur’ân’ında şöyle buyuruyor:
“...Azap, onları tepelerinden ve ayakları altından saracak.”
“... Derilerinin her yanışında, azabı tatmaları için onları başka derilerle
değiştireceğiz. Allah, çok güçlüdür, çok bilgedir.”
“Günahkârların (Cehennemdeki) yemeği zakkum ağacıdır.
O, kaynar suyun fıkırdadığı gibi karınlar içinde kaynayacak erimiş ma
denler gibidir.”
“İşte siz, ey Hak’tan sapanlar ve onu yalanlayanlar! Doğrusu bu zakkum
ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız.
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Onun üzerine (erimiş maden tortusu gibi) kaynar su içeceksiniz. Hem de
susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.”
“...Bu içki, ne fena bir içki, ve bu ateş ne kötü konaklama yeridir.”3
Mü’minler!
Pek tabîidir ki Cehennem’e girecekler onun korkunç azbından kurtulmak,
Cehennem’den çıkmak isterler. Ama heyhat.
“... Oradan her çıkmak istedikçe, yine o ateş içine döndürülürler ve onlara; ‘tadın bakalım yalanlayıp durduğunuz o ateşin azabını’ denilir.”4
“Ateşte olanlar, Cehennem bekçilerine; ‘Rabbinize yalvarın da hiç değilse
bir gün azabımızı hafifletsin’ derler.
Cehennem bekçileri de şöyle söyler:
 Size peygamberleriniz inandırıcı belgelerle gelmemiş iniydi?
 Evet, gelmişti.
 O halde kendiniz yalvarın. Ancak Allah’ı inkâra ve O’nun dini olan
İslâm’a aykırı gidenlerin yalvarışı sonuçsuz kalacaktır..”5
2
3
4
5

Hakka, 2731.
Sırasıyla bak. Ankebut, 55; Nisa 56; Duhan, 4346; Vakıa, 5156; Kehf, 29.
Secde, 20.
Mümin, 4950.

Azaba uğrayacaklar, hiç bir dostun ve hiçbir yardımcının olmadığını an
larlar da Allah’a yönelirler ve şöyle yalvarırlar:
Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik düştük; sapık bir topluluk olduk. Rab
bimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer (seni inkâra ve senin buyruklarına isyana) dö
nersek, işte o zaman zalim bir topluluk olduğumuz kesinlik kazanır.”
Yüce Allah da şöyle buyurur:
“Sinin orada. Bana mazeret beyan etmeyin.”
“... Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı (peygamber) de gelmişti. Artık azabı tadınız. Zâlimlerin hiçbir yardımcısı da olmayacaktır.”6
Mü’minler!
Burada şu önemli gerçeği de açıklamak isteriz:
Cehennem’e Kâfirler gibi faiz almak, yetim malı yemek, namaz kılmamak
ve zekât vermemek gibi günahları işleyen inancı ve ameli zayıf Müslümanlar
da girecektir. Ancak onlar günahları ölçüsünde ceza görecekler, sonra da çıka
rılıp Cennet’e konulacaklardır
b) Kur’ânı Kerim’de, Cehennem Ateşi ve Cehennemliklerin azabı can
lı tablolar halinde takdim olunduğu gibi, Cennet nimetleri ve Cennetliklerin
mutlu hayatı da ruhları etkileyici bir şekilde sunulmaktadır.
Ahiret hayatının bu bölümünü de Kur’ân âyetlerinden izleyelim. Rabbi
miz şöyle buyurur:
dır.”

“İnanan ve yararlı işler yapanlar için hoş bir hayat ve güzel bir istikbal var-

“... Onları, altından ırmaklar akan Cennetlere koyacağız. Orada ebedî ola
rak kalacaklardır.”
“Gerçekten Cennetlik olanlar o gün eğlenceyle meşguldürler.”
“Onlar, dal bastı kirazları, salkımları sarkmış muz ağaçları ve yayılmış tat
lı gölgeler altında çağlayarak akan sular kenarlarında, bitip tükenmeyen ve ya
sak da edilmeyen bol meyveler arasında, yüksek döşeklerdedirler.”
“... Cevherlerle örülmüş tahtlar üzerindedirler...”

6 Müminûn, 1068; Fatır, 37.
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“(Cennette onlar için,) işlediklerine karşılık olarak sedefteki inciler gibi
ceylan gözlüler vardır.”
“Biz, ceylan gözlüleri (Cennet’likler için) yeniden yaratmışızdır. Onları,
bakire, şuh, eşlerine düşkün ve yaşıtlar kılmışızdır.”
“Ebedî gençliğe erdirilmiş genç hizmetçiler, baş ağrısı ve dönmesi ver
meyen bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kâseler, ibrikler ve kadehlerle
(Cennetliklerin) etrafında dolaşırlar.”
“…Onlar için Allah’ın sevgisi ise en büyük nimet olacaktır.”
“Onların yüzleri parlayacak ve onlar Rablerine bakacaklar.”7
Mü’minler!
İmanlı ve güzel amelli mü’minler öyle nimetler içerisindedirler ki, Kur’ân’ı
mızın ifadesiyle onları kimsecikler bilmez.
Secde sûresi âyet 17:
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“Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan mutlu kılıcı nimetleri hiç bir kimse
bilmez.”
Bilmezler, zira bir kutsî hadise göre, onlar, hiç bir gözün görmediği, hiç
bir kulağın işitmediği ve hiç bir kalbin de sezinleyemeyeceği nimetlerdir.
Yüce Rabbimden cümlemizi, azabına uğratacak amellerden ve Cehennem
ateşinden korumasını diler, Cennet nimetleriyle mükâfatlandıracağı sevdiği
ve razı olduğu kullarından kılmasını niyaz eder, sözü Peygamberimize bıra
kırım:
“Cennet ehli, Cennet’e girdiklerinde, bir ilgili (melek) şu açıklamayı ya
par:
 Şüphe yok ki, siz Cennet’te ebedî yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Hastalanmayacak ve daima sıhhatte bulunacak, ihtiyarlamayacak, ebedî genç kalacaksınız.
Sonsuz nimetlere mazhar olacak ve hiç bir zaman hüzün ve keder görmeyeceksiniz.”8

7 Sırasıyla bak. Ra’d, 29; Nisa, 57; Yasin, 55; Vakıa, 2834, 15, 2223, 3537, 1719; Tevbe,
72; Kıyame, 2223.
8 R. Salihin Hn. 1896 Müslim Cennet 22.
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Allah Erlerinin Vasıfları*

Yüce Rabbimiz Milâdî 612 yılında başlayan ve Kıyamet Günü’ne kadar
devam edecek olan Muhammed çağı insanlarına Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyuruyor:
“... Dininizi (bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve sizi Cennetlerime erdirecek şekilde) geliştirdim/yüceliğe erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım.
(Size hayat düzeni olarak) İslâm Dini’ni seçtim ve razı oldum...”1
Mevlâmız insanlık için seçip razı olduğu dinini yalnız inanç esaslarından
ve belirli ibâdet kurallarından ibaret kılmamıştır.
Rabbimiz dinini sosyo-ekonomik kuralları, hukukî ve ahlâkî yasaları da
ihtiva eden bir hayat düzeni kılmıştır. Onu her asırda ve her toplumda tatbik
olunabilecek yüceliğe ve değiştirilemez özelliğe erdirmiştir.
Allah’ın insanlar için seçtiği bu dini, Allah’ın Nizâmı’dır inancıyla kabul
eden müminler, O’na bir bütün halinden inanmak ve O’nu bir bütün halinde
yaşamak mecburiyetindedirler.
Bu dinin içtimaî (sosyal), iktisadî ve hukukî vasıftaki emir ve yasaklarını
bırakarak yalnız namaz ve oruç gibi belirli ibâdet vazifelerini yapmak bu dinî
yaşamak değildir. Bu dinîn ferde ve cemiyete yön veren, gelişim sağlayan kurallarından bir bölümünü tatbik ederek hayat problemlerini çözümlemek, mutluluğa erişmek mümkün değildir. Çünkü bu dinîn yüceliği bütünlüğündedir.
* Bu hutbeyi konu alarak Milli Türk Talebe Birliği’nde üniversite gençliğine verdiğimiz konferans, T.C. Kanunu’nun 163. maddesini ihlâlden İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılanmış, beraetle sonuçlanmıştır.
1 Maide, 3.
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Bu nedenledir ki meselâ ferdî mülkiyeti kabulde Kapitalizmle, faizin reddinde Komünizmle, içtimaî adaleti sağlayıcı düsturlarıyla Sosyalizmle, Allah’ın
varlığını kabul’de Hıristiyanlıkla ve özel günlerindeki eşlerle cinsel ilişki yasaklığında Musevîlikle örtüşmesi önemli değildir. Bütün bu beşerî düzenlerin
ve tahrif edilmiş semavî dinlerin değinilen hususlarda ve benzeri noktalarda
O’na yakınlığı da mühim değildir.
İslâm’ın yüceliğinin bütünlüğünde olması sebebiyledir ki sosyal hayatı
İslâm’la çatışan materyalist düzenlere terk ederek bu dini ferdî hayatta yaşayabilmek mümkün değildir. Zira bu dinde ferdî ve içtimaî vazifeler iç içedir.
Misallendirirsek deriz ki:
• Eğitim müesseselerinde, Allah’a ve Ahiret Günü’ne îmanın talim edilmediği, hayat önderi olarak Hz. Muhammed’in tanıtılmadığı ve Kur’ân Düzeni’nin
öğretilmediği cemiyette bu din gerektiği şekilde yaşanamaz.
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• Radyo, Televizyon ve Basın gibi etkileyici kurumların sürekli olarak
İslâm’la çelişkili batıl inançlara ve hayat tarzlarına çağrıda bulunduğu bir toplumda bu din bütünüyle yaşanamaz.
• Şehirlerini, faiz kurumlarının sömürdüğü, içki ve uyuşturucu madde
yuvalarının kirlettiği, fuhuş merkezlerinin kararttığı ve caddelerini cinsel özgürlüğe davet çıkarıcı manzaraların çirkinleştirdiği toplumda bu din bütünüyle yaşanamaz.
Öz ifadeyle batılların hukukîleştiği ve müesseseleştiği bir toplumda bu dinin hayatı yönlendiren düsturlarını tümüyle uygulamak mümkün değildir.
Gerçek budur. Ama bizler bu dinin bütününe inanmakla ve tüm yasalarım tatbik etmekle mükellef olduğumuz için gücümüz ölçüsünde inançlarımızı yaşamaya çalışacağız.
Çünkü bizler, namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerle, bir bölümünü zaten yaşadığımız bu dinin bütününü yaşamak, nefislerimizi ve nesillerimizi devrimizdeki
bunalımlarından kurtararak İslâm’ın nûruna çıkarmak mecburiyetindeyiz.
Bunun için de Peygamberimizin her devirde bulunacaklarını bildirdiği
mukaddes kadrolardan ve Allah’ın Kur’ân’da “Allah Erleri” şeklinde tavsif ederek zafer vaat ettiği kişilerden olmalıyız.
Bu gidiş durdurulamaz diyenlere, küfrü vakıa olarak görenlere, mecraları
değiştirecek erlerini Allah şöylece tanıtıyor:

“Ey inananlar! İçinizden kim Allah’ın dini İslâm’dan sapar/çıkarsa, Allah
müminlere karşı alçak gönüllü/merhametli, kâfirlere karşı onurlu/güçlü, Kendisinin onları seveceği, onların da Kendisini seveceği bir topluluk getirir. Onlar Allah yolunda cihad ederler, yerenlerin kınaması/suçlamasından korkmaz/
çekinmezler.
(Ey Müminler!) Sizin dostunuz Allah’tır, O’nun peygamberidir ve namaz kılan, zekât veren, (Kurân’ın ve Sünnet’in diğer düsturlarına) boyun eğen müminlerdir. Kim Allah’ı, Peygamberini ve müminleri dost/yardımcı edinirse (bilmelidir ki)
üstün/galip gelecek olanlar, Allah erleridir.”2
Rabbimiz anlamı sunulan âyetlerde ve Mücadele sûresinde takviye edeceği, zafere erdireceği, kendileriyle dinini güçlendireceği bu kadroyu beş ana vasıfla bizlere tanıtmaktadır. Engelleri aşacak, huzur bulacak, mesut (mutlu) olacak ve cemiyetini yüceltecek olan kadro Allah erleri olan bu kadrodur.
a) Bu kadro inanarak, itaat ederek, güvenerek, Allah’ı seven, Hak inançları ve güzel amelleri sebebiyle Allah’ın kendilerini sevdiği kadrodur.
b) Allah erleri olan bu kadro müminlere karşı merhametli olan ve merhametin gerektirdiği ahlâkî görevleri yapan kadrodur.
c) Bu kadro kâfirlere ve münafıklara karşı âdil fakat kendisine güvenli,
onurlu ve tavizsiz(ödünsüz) ve olan kadrodur.
d) Bu kadro Allah’ı, O’nun Peygamberini, namaz kılan, zekât veren ve de
İslâmî kurallara bağlı mü’minleri, veli;dost/yardımcı edinen, babaları, kardeş
leri, akrabaları da olsa Allah’a ve Peygamberine karşı çıkanları sevmeyen kadrodur.
e) Kur’ân diliyle Hizbullah olarak nitelenen Allah erleri olan bu kadro, İslamî adaletin ve diğer insanî erdemlerin egemenliği için aşkla cihâd eden kadrodur.
Evet, bu beş ana vasfın tamamını nefsinde toplayan mü’min, Allah Erleri olan kadrodandır.
Müminlere merhametli olmayan bu kadrodan değildir. Kâfirlere ve münafıklara karşı üstünlük şuurunu taşımayan bu kadrodan olamaz. Cihad etmeyenin bu kadroda yeri yoktur. Müminleri dost bilmeyen, batılperestlere kalbini
kapamayan bu kadroya giremez.
2 Maide, 54-56.
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İşte bu kadro, olmaz görüneni gerçekleştirebilecek olandır. Galip gelecek,
Allah’ın rızasına erecek, Cennet’e girecek ve felah bulacak bu kadrodur.
Rabbimiz Mücadele sûresinin sonuncu âyetinde de Hizbullah olarak nitelediği bu kadroyu destekleyeceğini de açıklayarak şöylece müjdelemektedir:
“Allah’a ve Ahiret Günü’ne inanan hiç bir zümreyi, babaları, oğulları, kardeşleri veya hısımları da olsa Allah’a ve Peygamberi’ne karşı çıkan kişilerle sevişir (ve
yardımlaşır) bulamazsın.
İşte (kendisine ve Peygamberine karşı çıkan insanları sevmeyen) zümrenin kalplerine Allah imanı kökleştirmiş ve onları katından bir ruhla/güçle kuvvetlendirmiştir.
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Onlar, altından ırmaklar akan Cennetlere koyacak, içlerinde ebedî olarak kalacaklardır. Öyle ki, Allah onlardan razı, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır.
İşte onlar Allah erleridir. İyice bilin ki, Allah taraftarları emellerine erenlerin ta
kendileridir.”3
Müminler!
Mümin olarak aşkla yaşamak tatlı bir ölüm yüzü görmek ve ebedî saadete ermek istiyorsak, Peygamberimizin Kıyamet Günü’ne kadar var olacaklarını müjdelediği Allah erlerinden olmaya çalışacağız.
Cuma Mesajı’mızı Peygamberimizin müjdesini içeren ve bize güç veren
bir hadisle bitiriyorum:
“Bana inananlardan her devirde Allah’ın dini İslâm üzerinde yaşayacak bir
topluluk bulunacak, karşıtları onlara bir zarar veremeyecektir.”4

3 Maide 54.
4 İ.Mace, Hn.7.

Allah’ı Sevmek Vazifemizdir

Yüce Allah’ımızın Kendisinin erleri olarak vasıflandırıp yardımları ile güçlendireceğini vaat ettiği gerçek müminlerinin en yüce vasıflarından biri de
Allah’ı sevmek ve O’nun sevgisini bütün sevgilerin kaynağı kılmaktır.
Mümin, bütün varlıkları yaratan ve yaşatan Allah’a inanan ve inandığı
Rabbinin öfkesine uğramaktan korkan, rızasına ulaşmak için de kafasını ve
kalbini O’nun sevgisi ile dolduran insandır.
Mümin, Rabbini bütün eksiklerden beri, tüm yüceliklerle vasıflı bir Rab
olduğu için sevmek mecburiyetindedir.
Mümin, Mevlâsını, yarattıkları üzerinde her an ilmi, kudreti ve hikmetiyle, merhameti, adaleti ve murakabesiyle (gözetimiyle) tecelli ettiği, kullarının
duâsına icabet eden lütufları bol bir Rab olduğu için sevmek mecburiyetindedir.
Mümin, Allah’ını öz nefsi üzerindeki nimetleri giderek arttığı, ancak O’na
yöneldiği zaman mümin ve mesut olabileceği için sevmek mecburiyetindedir.
Şüphesiz bu mecburiyet buhranlardan arınmış olmak, mesut yaşamak ve
yüceliklere ermek için, içten içe duyulan ihtiyacın doğurduğu mecburiyettir.
Müminler!
İnsanca yaşamak, faziletlerle donanmak ve ölüm ötesinin saadetine ermek için muhtaç olduğumuz Allah sevgisi ve de Allah için sevmek mümin olmanın ilk şartıdır. Allah’ı sevmedikçe kişi gerçek mümin olamaz.
Kurân’ımıza göre Allah’ı sevebilmek için tâbi olmakla mükellef olduğumuz Aziz Peygamberimiz Hz. Muhammed şöyle buyurur:
“a) Allah’ı ve O’nun peygamberini diğer bütün varlıklardan fazla sevmek,
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b) Sevdiği insanı ancak Allah için sevmiş bulunmak ve
c) Ateşe atılmaktan nefret duyacağı gibi kâfirliğe dönmekten nefret duymak...
Ancak bu üç vasfı nefsinde toplayan kişi îmanın tatlılığını duymuş (gerçek mümin olmuş) olur.”1
Anlamını sunduğumuz hadîsin açıkladığı üzere gerçek iman için şart olan
Allah sevgisinin ma’nâsını İslâm âlimleri şöylece îzah ediyorlar:
“Kulun Allah’ı sevmesi, O’na itaat etmesi, rızasını dilemesi... Onun gazabını/öfkesini ve azabını gerektirecek işlerden sakınmasıdır.”2
Bu tarife göre kulun Allah’ı sevmesi, ancak O’nun koyduğu kanunlara;
emirlere ve yasaklara göre hayatını düzenlemesi ile gerçekleşebilir.
Kesinlikle bilmeli ve inanmalıyız ki Allah’ın emirleri ve yasaklarına göre
hayatımızı düzenlemeden Allah’a sevgi iddiası geçersizdir.
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Allah’a isyan edilirken; Allah’ın seçtiği ve razı olduğu İslâm Düzeni’ni yaşama arzusu duyulmazken ve bu mukaddes düzenle çatışan batıl inançlar, yaşantılar makul görülüp izlenirken Allah sevilemez.
Allah’ı seven, İslâm Dinini hayat düzeni edinecek, kendisine yüklenen ilâhî görevleri aşkla uygulayacaktır.
Bu gerçek bir Hadîs-i Kudsî’de Rabbimiz tarafından şöylece açıklanmıştır:
“Kulum, kendisine farz kıldığım görevlerden katımda daha sevgili olacak bir amelle bana yaklaşamaz; beni sevemez. Kulum farz kıldıklarımın dışındaki ibadetlerle bana yaklaştıkça ben onu severim. Kulumu sevdim mi artık Ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. (Onu
razı olacağım şekilde yaşatırım.) Kulum Benden isterse mutlaka verir, sığınırsa muhakkak himaye ederim.”3
Müminler!
İmanını fiilen belgeleyip güçlendirmek için emirleri ve yasaklarına uyarak Allah’ı sevmeye muhtaç olan mümin, dünya ve âhiret mutluluğu için bu
sevgisini diğer bütün sevgilere üstün tutarak îmanını olgunlaştırmaya da muhtaçtır.

1 EtTac, 5/78.
2 Alûsî, Ruhul-Meanî, Cüz 6, sh 162.
3 EtTac, 5/207.

Bu hususu misallendirerek şöyle açıklayabiliriz:
Mümin, Allah sevgisini ana-baba, zevce(eş), kardeş, soy, mal, ticaret, mevki ve mekân sevgisinden üstün tutmalıdır. Müminin Allah’a olan muhabbeti
(sevgisi) anılan geçici varlıklara sevgi besleyenlerin sevgisinden de pek çok
kuvvetli olmalıdır. Hakiki mümin olmak için bu gereklidir. Bakara Sûresi’nin
165. âyetinde bu husus şöyle açıklanmaktadır:
“İnsanlardan öyleleri vardır ki onlar, Allah’ı bırakarak (servet, kuvvet, mevki
ve güzellik kaynağı gördükleri dilberleri, kahramanları ve idarecileri sevilmesi
ve itaat edilmesi gereken) putlar edinirler de, onları Allah’ı sever gibi severler.
Müminlerin Allah’a sevgisi (ise bunların sevgisinden pek üstün ve) pek kuvvetlidir...”
Şüphesiz müminin Allah sevgisini her şeyin üstünde tutması diğer varlıkları sevmemesi anlamına gelmez. Mümin muhabbet çağlayanıdır. Ancak mümin sevdiğini yalnız Allah için, Allah’ın emri olduğu için sevmeli, Allah’ın sevgisini diğer bütün sevgilerinin kaynağı kılmalıdır.
Mümin, Peygamberini, ana-babasını, ilâhî bir emânet olarak aldığı zevcesini, zekâtın vereceği malını, sadaka-i câriye olabilecek evladını sevmelidir.
Mümin dostlarını, inandığı İslâmî Düzene hizmetine vasat(ortam) hazırlayacak
mevkiini de sevmeli, hem de pek çok sevmelidir. Ancak bu sevgisi Allah’ın
sevgisini elde etmek gayesine dönük olmalıdır. “Amellerin en faziletlisi Allah
için sevmektir...”4 buyuran peygamberimiz işte bu gerçeği bildirmiştir.-Salât
ve Selam üzerine olsun- O, bir diğer hadislerinde şöyle buyurmaktadır:
“Sizden biriniz gerektiğinde daha önceden hiç bir münasebet kurmadığı bir yabancıya sevgi gösterecek, ilişkili olduğu çok yakın bir kişiye de nefret besleyecek derecede Allah için sevip Allah için nefret edecek bir duruma gelmedikçe İman’ın tadını alamaz.”5
Müminler!
Müminin hayatı ve ölümü, bütün söz, iş ve davranışları Allah içindir. Allah için olmalıdır.
Bundan ötürüdür ki hakikatte mümin ahlâk, ilim sanat, vatan ve millet
v.s. için değil ancak Allah için, O’nun emri ve yasağı olduğu için konuşmalı ve
4 EtTac, 5/78.
5 Alûsî, RuhulMeanî, Cüz 10, sh
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susmalı- yapmalı ve sakınmalı, sevmeli ve nefret etmelidir. Yalnız Allah’ın sevgisini gaye edinmelidir.
Zira Allah’ın rızası ve sevgisi dışındaki gayeler emeller şüphesiz imanı zedeler, hayatı âhiret mecrasından saptırır. Buhranlara düşürür, azaplara uğratır.
Bu hakikati Rabbimiz Tevbe Sûresi’nin 24. âyetinde şöylece açıklamıştır:
“(Ey Peygamber! Müminlere) söyle: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız, elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler sizce Allah’tan, peygamberinden ve
Allah’ın dininin egemenliği için cihad etmekten daha sevgili ise Allah’ın (zillet ve azab) buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah isyankâr toplumu doğru yola eriştirmez.”
Allah’ı sevmek ve Allah için sevmek... İşte mümin hayatının gayesi, dünya ve Âhiret saadetinin sırrı budur.
Bu yüce sevgiyi bulan ne kaybetmiştir?
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Bu kudsi sevgiyi yitiren ne bulmuştur?
Yüce Rabbimden cümlemizin kalbini sevgisiyle doldurmasını diler, Cuma
Mesajı’mızı kalplerin ancak kendisini anarak huzur bulacağı Rabbimizin müjdeleyici bir sözü ile bitirelim.
Beyyine Sûresi Âyet 8:
“(İmanın tadını alanlara gelince...) Onların Rableri katındaki mükâfatı altından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn Cennetleri’dir. Allah onları sevmiş/onlardan razı olmuştur. Onlar da Rablerinden hoşnut olmuşlardır. İşte
bu (Adn Cennetlerinde ebedî kalış nimeti) Rabbinden saygı duyarak korkanlara verilecektir.”

Mevlâmızı Sevmek Gayemiz Olmalıdır

Allah’a ve O’nun insanlar için koyduğu son mukaddes hayat düzeni olan
İslâm’a inanan mümin için en yüce gaye hiç şüphesiz Allah’ın sevgisine ermek;
O’nun tarafından sevilmektir.
Allah’ın sevgisine ermek dünya ve âhirette mesut olmaktır. Çünkü Allah’ın kulunu sevmesi, onu rızasına uygun davranışlara ve işlere muvaffak kılması, yüceltmesi, mutlu etmesi, büyük sevaplarla mükâfatlandırması ve Cennet’lerine erdirmesidir.1
Allah tarafından sevilmeyi gaye edinmesi gereken müminin, kimlerin Allah tarafından sevileceğini de bilmesi gerekir.
Evet, Allah kimleri sever?
Bilinmesi lüzumlu gerçek budur.
Hiç şüphe yoktur ki Allah Kendisinin erleri olarak nitelendirdiği kullarını
sever.Bir diğer anlatımla Kendisini sevenleri sever; varlığına ve birliğine iman
edenleri, emirleri ve yasaklarına göre hayatını düzenleyenleri, sevgisini bütün
sevgilerin kaynağı kılan gerçek mümin kullarını sever.
Zira kulun Allah katındaki değeri kalbinde ve yaşayışında Allah’ın emir
ve yasaklarına verdiği değer kadardır. Nitekim peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Her kim Allah katındaki durumunu bilmeyi isterse, kendi katında Allah’ın
buyruklarına verdiği değere baksın. (Zira Allah kendi emirleri ve yasaklarına verdiği değer nispetinde kuluna kıymet verir.)”2

1 Alûsî, Ruhul-Meânî, Maide, 54.
2 M. Zevâid, 10/77.
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Açıklandığı üzere Allah kendisini seven müminleri sever. Mevlâmız kendi sevgisine ancak iman ve itaat yoluyla ulaşabileceğimizi bildirmek içindir ki
Kur’ân-ı Kerîm’in değişik sûrelerinde sevdiği kulların bazı önemli vasıflarını
bizlere açıklayarak şöyle buyurmaktadır:
“Allah, zâtına ortak koşmayan, koyduğu yasaları mutlak yüce bilen; emirlerine ve yasaklarına muhalefetten (aykırılıktan) sakınan Muttaki kullarını sever.”3
“Allah, cömert olan ve yaptığı her işi ibâdet zevkiyle, ‘Allah beni görüyor’
şuuru içinde güzel yapan Muhsin kullarını sever.”4
“Allah, emrolunduğu için sebeplere bağlılığı ihmal etmeyen, fakat sebepleri sonuçlara götürenin yalnız ve yalnız Kendisi olduğuna inanan/güvenen
Mütevekkil kullarını sever.”5
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“Allah, hatalarında ısrar etmeyen, kulluğunu ve eksikliğini idrakle tövbe
edip af dileyen Tevvâb kullarını, beden ve kalp temizliğine özenen Mütetahhir
kullarını sever.”6
“Allah, sırasıyla İslâm Dini’nin, ortak aklın ve bilimsel verilerin üzerinde
ısrar edilmesini gerekli kıldığı hususlarda Sabreden; imanda, amelde, ahlâkta
ve cihadda Direnç gösteren kullarını sever.”7
“Allah her şeyi yerli yerinde yapan, bütün davranışlarında hukuki adalet
yanı sıra sosyal adaleti ölçü alan Müksit kullarını sever.”8
“Allah kendi yolunda kaleler gibi saf tutarak Savaşan kullarını sever.”9
Muhterem Müminler!10
3
4
5
6
7
8
9
10

Tevbe 4, 7.
Mâide 93.
Ali İmran 109.
Bakara 222, Tevbe 108.
Al-i İmran 47.
Hucurat 9. Saf 4.
Saf 4.
Dileyen Îmam-Hatib konu zenginliği ve bütünlüğünü sağlayabilmek için aşağıdaki hadisleri parantez içine alınarak işaretlenen çizgili kısma yerleştirerek hutbe içine alabilir.
Mevlâmızın sevdiği kullardan bir kısmını da Sevgili Peygamberimiz hadisleriyle bizlere
şöylece tanıtmaktadır:
“Allah farz kıldığı vazifeleri yapan kullarını sever.”
“Allah tekrar tekrar yalvararak duasında ısrar eden kullarını sever.”

(……………………..)
Dünya ve Âhiret saadetini arzulayan mümin için en mukaddes gaye
Allah’ın sevgisine ermek olduğu içindir ki Kur’ân-ı Kerim bize sevilen kulları
tanıttığı gibi sevilmeyen kulları da tanıtmaktadır.
Sevmediği kullarla ilgili olarak bizzat Rabbimizin Kur’ân’ında bildirdiklerini sunarak kafamızı ve kalbimizi aydınlatalım:
“Allah, varlığı ve birliğine inanmayan veya Kur’ânla koyduğu yasaları kabul etmeyen ya da İslâm’ın dışındaki bâtıl din ve ideolojileri de meşru gören
Kâfirleri sevmez.”11
“Allah, ilâhî emir ve yasaklara aykırı giderek nefsine, haklara tecavüz ederek fertlere ve topluma zarar veren Zâlimleri sevmez.”12
“Allah, Kendisine karşı Nankörlük yapanları, faiz, içki ve rüşvet gibi haramlarda ısrar eden Günahkârları sevmez.”13
“Allah zulme uğramaksızın kötü ve çirkin sözleri açığa vurarak söyleyenleri sevmez.”14
“Allah mal, sır, görev gibi kendisine tevdi olunan emanetlere Hainlik edenleri sevmez.”15

11
12
13
14
15

“Allah namusu üzerinde hassas; kıskanç olan kullarını sever.”
“Allah günahlarına tevbe eden, (gençliğini Allah’a itaatte değerlendirmeye çalışan) kullarını sever.
“Allah yaptığı işi ibadet ediyorum şuuruyla sağlam ve güzel yapan kullarını sever.”
“Allah sanatkâr kullarını sever.”
“Allah, kötü ahlâklı meslek ve mesken komşusunun verdiği sıkıntılara sabredip güzelce
geçinmeye çalışan kullarını sever.”
“Allah kulunu helâl nzık temin için çalışıp yorgun düşmüş görmeyi sever.”
“Allah emirleri ve yasaklarına bağlı, verdiği sadakaları gizlice ifa eden ihlaslı zengin kullarını sever.”
“Allah çoluk çocuk sahibi olup da çevresine ihtiyacını arzetmeyen fakir kullarını sever.”
“Allah kendisine yönelen kalbi elemli kulunu sever.”
Bu hadisler ElCamiusSağir’in “İnnellahe Yuhibbü” bölümünden derlenmiştir.
Ali İmran 32, 57.
Ali İmran 57,
Bakara 276.
Nisa 148.
Enfal 58; .
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“Allah tüketimde ve her türlü harcamalarda normal sınırları aşan Müsrifleri sevmez.”16
“Allah kulluğunu unutarak Helâl ve haram tanımayan Haddi aşan kulları sevmez.”17
“Allah malı çocukları, güzelliği veya mevkii ile kendini üstün görüp, insanları küçük gören, gerçeği kabul etmeyen kendini beğenmiş Mütekebbirleri sevmez.”18
“Allah şımarıkları ve bulunduğu toplumda bozgunculuk yapan, anarşi çıkaran Müfsitleri sevmez.”19
Müminler!
Yüce Mevlâmız sevdiği ve sevmediği kulları bize Kur’ân’ında açıkladığı
gibi, sevdiği kulunu içinde yaşadığı cemiyetin insanlarına da sevdireceğini,
müminlerin sevgisini muhabbetine delil kılacağını da açıklamaktadır.
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Meryem Sûresi Ayet 96:
“Hiç şüphesiz Sevgisi/merhameti pek çok olan Allah İman edip de iyi işler yapanlar için sevgi yaratacaktır.”
Bu âyeti açıklayan hadîslerinde ise peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Allah kulunu sevdiği zaman vahiy meleği Cibrîli çağırır ve (O’na şöyle)
buyurur:
-Ben bu kulumu seviyorum,onu sen de sev. Bunun üzerine Cibrîl onu sever ve o da gök meleklerine (Allah filânı seviyor, onu siz de sevin) diye bildiride bulunur. Bu bildiriden sonra gök melekleri de bu kulu severler. Sonra (meleklerin telkinleriyle) o kul için yeryüzünde insanlar arasında sevgi yaratılıp yaygınlaştırılır.”20
Müminler!
Anlamını sunduğumuz âyet ve hadîsten de açıkça anlaşılıyor ki Allah’ın
sevgisine ermeye çalışmak; O’nun emirleri ve yasakları doğrultusunda insanların sevgisine ermeye çalışmaktır.
16 Araf 31.
17 Araf 55.
18 Nahl 23.
19 Kasas 76-77.
20 EtTac, 5/79.

Zira Allahın sevdiklerinden olabilmek için yapılması gereken işler, kazanılması gereken vasıflar insanlara karşı sevgiyi, şefkati, yardımı, adaleti, içidışı bir olmayı, affı ve sabrı gerektirmektedir.
Mallara, canlara tecâvüzden sakınmayı, anarşiden ve hıyanetten kaçınmayı, kendini beğenen şımarıklar ve fesatçılardan kaçınmayı, zarar verici unsurlar olan materyalistlerle ve ahlâksızlarla mücadeleyi zarurî kılmaktadır.
Bu görevlerin kudsiyetini Allahın sevdiği ve sevmediği kullarla ilgili yukarıda özetlediğimiz Kur’ân açıklamalarından öğreniyoruz.
Müminler!
Allah’ın sevgisinin insanların sevgisiyle olan köklü bağlantısını şu hadîs
bizlere -ne güzel açıklamaktadır:
“İnsanlar Allah’ın ailesidir. Allah’ın en çok sevdiği insan ailesini teşkil eden insanlara ikramcı-yardımcı olan insandır.”21
Yüce Rabbimden cümlemizi sevgisine ulaştırmasını ve kendi sevgisinden
insanların sevgisine yol açmasını niyaz eder, hutbemizi Allah’ın ve insanların
sevgisine erdirecek işleri öğreten bir hadîsle bitiririm:
-Salât ve Selam üzerine olsun- sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed
şöyle buyurur:
- Kalbini dünya nimetlerinin sevgisi ve emeli ile doldurma. (Her işinde
Allah’ın emirleri ve yasaklarını ölçü al ki) Allah seni sevsin.
(Allah’ın emirleri ve yasakları çizgisinde hareket ederek) insanların
elindeki malları ve mevkilerine göz dikme ki insanlar da seni sevsin.”22

21 M. Mesâbih, Hn. 4998.
22 S. İbni Mace, Hn. 4102.
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Merhamet Parolamızdır

Kur’ân-ı Kerîm’de Allah erleri olarak nitelenen gerçek müminlerin kültürel ve ahlâkî vasıflarından biri de müminlere merhametli olmaktır.1
İnsan hayatını ferdî, ailevî ve içtimaî bütün yönleriyle kuşatan İslâm ahlâkının özü merhamettir.
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Merhamet, yücelten Hak ve Halk insanı kılan erdemdir.
Yüce Rabbimiz Hicir sûresinin 88. âyetinde şöyle buyurur:
“...Müminler üzerine (merhamet) kanadını ger”
Bu yüce emrin ilk muhatabı olarak mübarek hayatını bir merhamet şelâlesi
halinde çağlatmış Peygamberimiz merhametin biz Müslümanlar için taşıması
gereken önemi şöylece açıklamıştır:
[“Birbirinize merhamet etmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız. (İman
etmedikçe de Cennet’e giremezsiniz.)”
“Merhametten yoksun kişi hayırdan mahrumdur.”
“İnsanlara acımayana Allah da merhamet etmez.”]2
İslâm ahlâkının özü ve hayrın büyüğü olan merhametle vasıflanabilmemiz için merhametin İslâm Dini’ndeki anlamı ve kapsamını bilmemiz gerekir.
Merhamet: Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerinde ve Peygamberimizin ifadelerinde müminlerin birbirlerine karşı yapmaları vecîbe ve öğüt olarak teklif olunan
bütün iman kardeşliği görevlerini içine alan bir ahlâkî vazifedir. Biz bu vazifeleri hülâsa ederek arz edeceğiz:
1 Hicr 88
2 M. Zevâid 8/186; M. Mesâbîh Hn. 4947.

a) Müminlerin Peygamberimizin emir ve tavsiyeleriyle resmiyet kazanmış, karşılıklı vazifelerini îfa etmeleri merhametin tezahür şekillerinden biridir. Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır: Karşılaştığında Müslüman kardeşine selâm ver! (Dinî ve ahlâkî bir mahzur yoksa) davet ettiği zaman
dâvetine icabet et! İstişare edip öğüt istediği zaman, ona öğüt ver. Aksırdığı ve
Allah’a hamdettiği zaman (Allah sana merhamet etsin) duâsında bulun. Hastalandığında onu ziyaret et! Ölümünde ise cenazesine katıl!”3
Selâm vermeyen, davete icabet etmeyen, hayra yöneltmeyen, hastalıkta
ziyaret edip ihtiyaçları gözetmeyen,duâ etmeyen ve cenaze namazına katılmayan kişi mümin kardeşine merhametli olamaz. Zira merhamet, merhamet kelimesini çok kullanmak, istismarını yapmakla gerçekleşmez. Fiil gerekir.
b) Rabbimizin kardeşlerimiz olduğunu duyurduğu Müminlere karşı mütevazi, güler yüzlü ve tatlı dilli olmak onlara merhamettendir.
Yüce Peygamberimiz şöyle buyururlar:
[“... Birbirinize karşı alçak gönüllü olunuz.”
“Mümin kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır/hayırdır.”
“Yarım hurma (ve benzeri yarım meyve) vermek şeklinde de olsa kendinizi Cehennem ateşinden korumaya çalışınız. Buna gücünüz yetmezse tatlı bir
çift söze sarılınız.”]4
Soyu, mevkii, malı ve çocukları ile müminlere karşı büyüklenen, soğuk
bir çehre takınan ve kırıcı ifâdeler kullanan kişi elbette merhametli bir mümin olamaz.
c) Müminlerin maddî sıkıntılarını, manevî problemleri ve elemlerini gidermek, güç nisbetinde onlara yardımcı olmak da müminlere merhamettendir.
Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Kim bir müminin dünya hayatının sıkıntılarından bir sıkıntısını giderse
Allah da onun Kıyamet Günü’nün sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim
darda olan borçluya vade tanır, kolaylık gösterirse Allah da ona dünyada ve
âhirette kolaylık gösterir.

3 M. Mesâbîh Hn. 1525.
4 Tac, 5/61; R. Salihin B. Keremi VelCûdi...
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Mümin kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da yardımcı kulunun
yardımcısıdır.”5
Mümin’in ihtiyacından fazla mal varlığı bulunur da mümin kardeşlerine
yardım etmekten kaçınırsa pek tabii ki onlara acımamış olur.
Hele hele akrabadan âciz olanlara nafaka ödemeyen, müminlerden muhtaç olanlara zekât vermeyen mümin merhametsiz olmanın ötesinde Allah’ın
belirlediği hakları çiğneyen bir zâlimdir.
Burada bilvesile ifâde edelim: Çok beslenmeden ötürü mide fesadına uğrayanlarla gıdasızlıktan zafiyete düşenlerin, lüks- israf ve eğlence harcamaları
için büyük harcamalar yapanlarla yardım bekleyen işsizlerin, dulların, yetimlerin ve özürlülerin bulunduğu toplum İslâmî iman ve merhametten mahrumdur. Cemiyetimizde-ki buhranların çok mühim bir bölümü işte bu mahrumiyetten kaynaklanmaktadır.
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d) Müminlerin işlerini önemsemek, sevinç ve kederlerini paylaşmak da
müminlere merhamettendir. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyururlar:
[“Müslümanların (işlerini) önemsemeyen gerçek Müslümanlardan değildir.”
“Birbirlerini sevme ve acıma bakımından müminler bir uzvu rahatsızlanınca
diğer bütün organları rahatsızlanan bir vücut gibidirler.”]6
Peygamberimiz müminleri bu şekilde tavsif buyururken, ilim, sanat,
ticâret,iş ve memuriyet hayatımızın yardımlaşmamız gereken nice durumlarında birbirlerimizle ilgilenmeyişimiz, mahkûm edilen, sürgüne gönderilen
mümin kardeşlerimizle alâkalanmayışımız, kâfirlerin ve zâlimlerin değişik şekillerde tezahür eden tasallutlarına karşı kaynaşarak yekvücut ve tek yürek
olamayışımız hiç şüphe edilmemelidir ki birbirlerimize merhametsiz oluşumuzdandır.
e) Müminleri sevmek, nefsimiz için istediklerimizi onlar için de istemek
merhametin gereklerindendir.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
[“Allah’a imandan sonra amellerin en sevaplısı insanları sevmektir.”
“Sizden biriniz nefsi için sevdiğini mümin kardeşi için sevmedikçe gerçek mümin olamaz.”]7
5 R. Salihin, B. Kaza-i Havaicil -Müslimin.
6 K. Hafâ Hn. 2379; M. Mesâbîh Hn. 4958.
7 C. Sağîr 1/49; Tac, 1/26.

Daima kendi nefsini tercih eden kişi elbette merhametli olamaz. Feragat etmeden, fedakârlıkta bulunmadan şefkat gibi yüce bir faziletle vasıflanılabilir mi?
f) Müslüman’ı korkutmamak, ona zarar vermemek ve onu aldatmamak da
mümine merhamet etmenin bir şeklidir. Peygamberimiz şöyle buyururlar:
[“Müslüman’ın Müslüman’ı korkutması helâl değildir/haramdır.”
“Müslüman’a zarar veren ve onu aldatan melundur.”]8
Korkutulan, aldatan ve zarar veren kişide hayır yoktur ki o merhamet gibi bir fazilete erebilsin.
g) Müminlere duâ etmek de onlara merhamettendir.
Birbirlerine duâyı esirgeyen müminler elbette merhametsizdirler.
İslâm insanını yetiştirmeyen eğitim sistemimiz ve laik sosyal yapımız sebebiyle İslâmî çizgide yaşamanın çok zor olduğu devrimizde birbirlerimizin
duâsına son derece muhtacız. Kaldı ki birbirlerimize yaptığımız duâ Allah katında kabul olunacak duâlardandır. Meleklerin de bize duâ etmesine sebeptir.
Peygamberimiz bu gerçeği bir hadislerinde şöylece açıklıyor:
“Müminlerin arkadan birbirlerine yaptıkları duâ Allah katında kabul edilecek
duâlardandır.”
h) Aşağıda mânâlarını sunacağımız hadîslerin yüklediği vazifeler de müminlere merhametli olmanın yollarındandır:
[“Allah’a ve âhiret gününe inanan kişi misafirine ikram etsin.”
“Müslümanlardan bir aileyi sevindiren kişiye Allah’ın vereceği mükâfat ancak cennettir.”
“(Ey inananlar!) Birbirlerinizin hatalarını araştırmayınız. Birbirlerinize ha
set etmeyiniz. Birbirinize kin güdüp sırt çevirmeyiniz. Ey Allahın kulları kar
deş olunuz.”
“Mümin müminin kardeşidir, o, kardeşine zulmetmez, hainlikte bulunmaz,
utandırmaz, hor görmez ve yalanlamaz.”]9
Muhterem Müminler!
Toplumsal hayatın bütün kademelerinde bizi temsil etme ve adımıza işlem yapma yetkisi için namaz kılar ve zekât verir olma Kur’ân hükmü olarak
8 K. Hafâ Hn. 3112.
9 C. Sağîr 2/179; Tac, 5/29.
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gereklidir.10 Bu özel durum bir tarafa özetlediğimiz bütün ahlâkî vazifeleri içine alan merhametin gerektirdiği davranışlar ve işlerle alâkalı misalleri daha da
çoğaltabiliriz.
Mevzuu, amelî hayatımızda müşahede ettiğimiz mahzurlu/sakıncalı bir
davranışa dikkat çekerek bağlayalım.
Bazı âlimlerin talebeleri, bazı şeyhlerin müritleri, sosyal ve ekonomik bazı ekollerin mensupları kendi aralarında merhametin gereklerini yaşıyorlarken diğer mümin kardeşlerine karşı pek ilgisiz ve şefkatsiz davranıyorlar. Oysaki ne derece günahkâr olurlarsa olsunlar İslâmî imanlarını korudukları sürece onlar kardeşlerimizdir.
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Tarafımızdan oluşturulacak temelsiz gerekçelerle müminler arasında ilgisizliği doğuracak ve İslâm kardeşliğini dışlayacak şekilde ayırımlar yapmak
şüphesiz İslâmî değildir. Çünkü değerlerimiz zaviyesinden daha zayıf olanlara karşı daha fazla olmak üzere bütün müminlere karşı merhamet göstermekle mükellefiz.
Yüce Rabbimden cümlemizin kalplerini merhamet duygusuyla doldurmasını dilerim.

10 Tevbe 11,71.

Yetkilendirebileceğimiz Dostlarımız Ancak Müminlerdir

Gerçek mümin olan Allah erlerinin temel kültürel ve ahlâkî vasıflarından
biri de yalnızca Allah’ı, Peygamberini ve gerçek müminleri velî bilmek ve ancak onları velî edinmektir. Velî bilme ve edinmenin anlamı bizi temsil etme ve
adımıza işlem yapma yetkisi verecek şekilde kişiyi dost ve yardımcı edinmektir.Biz ana terim olan Velî’yi de kullanarak kısaca Velî/Dost ifadesini kullanaca
ğız,
Rabbimiz hayat ve mutluluk nizâmımız Kur’ân’ı Kerîm’de şöyle buyurmuştur:
“Sizin velîniz/dostunuz/yardımcınız ancak Allah’tır. O’nun Peygamberidir. Bir
de namazlarını kılan, zekâtlarını veren ve (ve diğer bütün ilâhî emir ve yasaklara)
boyun eğen müminlerdir.
Kim Allah’ı, O’nun Peygamberini ve müminleri dost edinirse (bilmelidir ki)
galip gelecekler yalnız Allah taraftarları/ erleridir.”1
a) Mü’min Allah’ı velî/dost bilecektir. O’na ve koyduğu çağları kuşatıcı
Kur’ân düsturlarına inanacak, mutluluğunu ve bütünü insanların saadetini ilâhî emir ve yasaklara bağlılıkta görecektir. Hayatını da Hacc Sûresi’nin şu mukaddes buyruğunun gölgesi altında yaşayacaktır:
“... Allah’ın yasalarına sarılın. O sizin Mevlânızdır:dostunuz/sahibiniz/yar
dımcınızdır. O ne güzel Mevlâdır ve O ne güzel yardımcıdır.”2
b) Mü’min, Allah’ın seçip evrensel Peygamberi kıldığı, koyduğu Kurânî
emir ve yasaklarının tebliğcisi eylediği Hz. Muhammed’i de velî/dost bilecektir.
1 Mâide, 55-56.
2 Hac, 78.
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İstikrar ve huzurun, maddî ve manevî tekâmülün dünya ve âhiret saadetinin O’nun izinden gitmekle gerçekleşeceğine inanacaktır.
Evet, mümin, O’nun her bir öğüdünün ihmal edilmeksizin tatbik olunması lüzumunu ruhuna sindirecektir. O’nu yüce tanımayan, yolunun eri olmayan bütün insanların geriletici ve batırıcı olduğunu kabul edecek, şu Kur’an
âyetinin verdiği ölçüyü yöntem edinecektir:
“…(Bütün insanlara Allah’ın Elçisi olarak gönderilmiş Peygamberiniz) Muhammed’e uyunuz ki dosdoğru yola eresiniz.”3
c) Mümin Allah’ı ve Peygamberi velî/dost bildiği gibi Allah’ı ve Peygamberini velî/dost bilen gerçek mü’minleri de velî/dost bilecektir.Bizleri temsil ve
adımıza işlem yapma yetkisini yalnızca onlara, bir diğer anlatımla yalnızca namazlarını kılan ve zekâtlarını veren mü’minlere verecektir.
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Allah erlerinin yukarıda özetlediğimiz temel kültürel ve ahlâkî vasfının
“Mümini Velî/Dost Edinmek” bölümünü hutbemizde bilmemiz gereken ayrıntılarıyla açıklamaya çalışacağız.
“Mümini velî/dost edinmek” Müslüman’ı gerçek müminlerden kılan ana
mükellefiyettir ve bu mükellefiyetin gereğini yapmak Müslüman’ın imandan
sonraki en mühim vazifelerindendir.
Bu gerçeği Peygamberimiz şöyle açıklamıştır:
“(Kişiyi İslâm Dini’ne bağlayan) iman kulplarının en sağlamı, müminleri Allah için velî edinip onlarla dostluk kurmak, Allah için sevmek ve Allah için nefret
duymaktır.”4
Kültürel, siyasî, içtimaî ve iktisadî hayatın her ânı ve safhasında ancak Mümin’i velî/dost edinmek mecburiyetinde olan mümin bu vazifesini nasıl anlayacak ve hangi ölçüler içerisinde tatbik edecektir?
Kur’ân ve Sünnet “Mümini Velî/Dost Edinmek” görevimizi “Mümini yâr
edinmek, onu sevmek, bayatın zorluklarına, kâfirler ve münafıkların baskılarına karşı ona yardım etmek, onu güçlü ve hâkim kılmak, gereğinde işlerini üstlenmek, kederlerini elem, sevinçlerini vesîlei sürür bilmek” şeklinde anlayıp
uygulamamızı emretmiştir.
Bu kudsî vazifenin husûsiyle devrimizde îfâ olunabilmesi için kültürel, iç3 Araf 158.
4 MişkâtülMesâbih Hn. 5014.

timaî, iktisadî ve siyasî hayatın her safhasında namaz kılan ve zekât veren mümin’in tercih, teşvik ve takviye edilmesi lâzımdır.
Misallendirirsek deriz ki, alış-veriş yaptığımız, ticarî münasebetler kurduğumuz esnafı, tüccarı, imalâtçı, ithalatçı ve ihracatçıları; ilişkiler kuracağımız
politikacı, idareci, sendikacı ve ilim adamlarını; iş yaptırdığımız muhasebeci,
hukukçu, mühendis ve sanatkârları; sözleşme imzalayacağımız işçi, işveren,
kiracı ve kiralayanları; akrabalık kuracağımız aileleri, okuyacağımız yazarları,
arkadaşlık yapacağımız kişileri hülasa sürekli veya geçici olarak temas kurduğumuz ve kuracağımız bütün toplum fertlerini ciddî bir seçime tabi tutmak,
böylece gerçek “Mümini velî/dost edinmek” imandan sonra en büyük ve ihmal kabul etmez vazifemizdir.
“Mümini Velî/Dost Edinmek” vazifemizde başarıya ulaşmamız elbette ki
çok zordur.Zira cemiyet hayatımızı ve müesseselerimizi bütünüyle kuşatan
batıcı-laik eğitim ve yönetim gerçek müminlerin yetişmesine ortam hazırlamadığı için hakikî müminler azınlıktadır.
Azınlıkta olan gerçek müminler de İslâm’ı hayat nizâmı edinmeyen mümin görünümlü münafıklarla iç içedir. .
İç içe girmiş bu karmaşık saflar içinden hataya düşmeksizin velî/dost edinilebilecek mü’mini teşhis edebilmemiz içindir ki Rabbimiz, velî/dost edinilip
bizleri temsil ve adımıza işlem yapma yetkisi verilecek mü’minin asgarî vasıflarını bize bildirerek şöyle buyurmuştur:
“Sizin velîniz/dostunuz, yardımcınız ancak Allah’tır. Onun peygamberidir.
Bir de namazlarını kılan, zekâtlarını veren (ve diğer bütün ilâhî emir ve yasaklara) boyun eğen müminlerdir.”
Bu Kur’ân açıklamasından anlaşılacağı üzere velî/dost edinilebilecek mü
minler, İslâm’ın emirleri ve yasaklarına boyun eğen, namazlarını kılan, zekâtlarını veren müminlerdir. İslâm âlimleri bu âyeti şöylece açıklıyorlar:
“Namaz ve şartları gerçekleştiğinde zekât, müminlerin sıfatıdır. Bu sıfatların burada zikredilmesi gerçek müminleri münafıklardan ayırmak içindir. Zira
dıştan inanır görünen fakat kalpleri inanamamış olan münafıklar Müslüman
olduklarını iddia ettikleri halde mutlaka îfâ edilmesi gereken namaza devam
etmez, farz olduğunda zekâtı vermezler.”5

5 Bak. Hazin Tefsiri Mâide, 55.
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Hakka ve halka karşı vazifelerin özünü teşkil eden namaz ve zekât imanı belgelemenin kaçınılmaz yollarıdır. Nitekim Hz. Allah Nisa Sûresi’nde “Namaza istemeyerek tembel tembel kalkanları” münafıklıkla suçlarken, Fussilet
Sûresi’nde de zekâtsızlığı Allah’a ortak koşanların sıfatı olarak belirtmektedir.6
Müminlere gerçek dost olabilmek için namaz kılmak, zekât vermek ve ilâhî kanunları tatbike arzulu mümin olmak zarureti Tevbe Sûresi’nin 71. âyetinde daha açık bir şekilde şöylece açıklanmaktadır.
“Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin velîleridir: dostları/ yardımcılarıdır. (Çünkü onlar birbirlerine) marufu:(dostluğu-yardımlaşmayı)emrederler,
münkerden: (çelişmeye ve çatışmaya götürücü ayrılıklar ve aykırılıklardan) sakındırırlar. Onlar namazı kılar, zekâtı verirler, Allah’a ve Peygamberine daima
itaat ederler, işte bunları Allah rahmetiyle bağışlayacaktır. Şüphesiz Allah mutlak galip ve hakîmdir.”
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Müminler!
Şu hakikati çok iyi bilmeliyiz ki “Mümini Velî/Dost Edinmek” vazifesi
şartlarını taşıyan müminler araştırılarak yapılmadığı ve yapılması da kültürel,
siyasî ve iktisadî yollarla engellendiği içindir ki, ülkemiz müminleri inançlarını yaşayamamışlar, ahlâklarını koruyamamalardır. Kültürel baskıdan, iktisadî
zulümden ve siyâsî sömürüden de korunamamışlardır. Aşk ve kemâl dolu
İslâmî bir hayatın yerine buhranlarla çevrili Ahireti de karanlık olabilecek bir
hayatın içine düşmüşlerdir.
Pek tabiîdir ki bu durum, Kur’ân’ımızın da haber verdiği kaçınılmaz bir
netice olmuştur.
Enfâl Sûresi Âyet 73:
“Kâfirler (İslâm Dinine karşı çıkmakta ve insanları insanların mahkûmu
kılan düzenleri benimsemekte) birbirlerinin velîleridir:dostları/yardımcılarıdır. Eğer siz birbirlerinizin velîsi: dostu/yardımcısı olmazsanız yaşadığınız cemiyette aleyhinize yaygın bir baskı, (İslâmsızlıktan kaynaklanan) pek azim
bir bozgunculuk kökleşir. (Böylece sizler dâima mahkûm ve mazlum olursunuz.)”

6 Nisa, 192; Fussilet, 7.

Müminler!
“Mümini velî/dost edinmek” sıfatı ile vasıflanabilmek için gerçek mümini
araştırmak ve dostluğun gerektirdiklerini yapmak kudsî bir vazife olduğu gibi,
kâfirleri ve münafıkları dost tanımamak ta mukaddes bir vazifedir.
Bunun içindir ki; mü’mini dost edinme emrini veren Mevlâmız kâfirleri
ve münafıkları velî/dost tanımamamız emrini de vermiştir.7
Müminler!
İmanlı, güvenli, huzurlu ve güçlü yaşamak için müminleri velî/dost bilmek ve filen velî/dost edinmek mecburiyetindeyiz.
Ancak bizler buna yalnızca dünya hayatımız için değil âhiret saadetimiz
için de muhtacız.
Hutbemizi birbirlerine velî/dost olmuş müminlerin âhiret mutluluğunu
müjdeleyen âyetlerle bitirelim:
“İnsanların Cennet’e ve Cehennem’e girecekleri Kıyamet Günü’nde bütün dostlar (biri diğerinden hak iddia edebileceği için) birbirlerine düşmandırlar.
Ancak yalnızca (Allah’ın velî/dost edinme emirlerine uyan) muttakiler birbirlerine düşman olmayacaklardır.
Allah onlara şöyle buyuracaktır:
Ey benim âyetlerime inanan ve kendilerini Bana teslim etmiş olan kullarım! Bu
gün size korku yoktur ve siz hiçbir şekilde üzülmeyeceksiniz.Haydi siz Cennet’e girin. Siz ve eşleriniz ağırlanıp sevindirileceksiniz.”8

7 Nisa 144; Maide 51,57.
8 Zühruf 6770.
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Kâfirlere Karşı Onurlu ve Güçlü Olmak Vazifemizdir

Allah erleri olan gerçek müminlerin ana vasıflarından biri de İslâm şahsiyetinin yüceliğine inanmak, bütün kâfirlere ve münafıklara karşı güçlü ve onurlu olmaktır.
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Allah’a, Âhiret hayatının varlığına, Kur’ânla birlikte bütün ilâhî kitaplara
ve sonuncusu Hz. Muhammed olan bütün Peygamberlere inanmayan Yahudi,
Hıristiyan, Budist, Materyalist, Komünist bütün insanlar kâfir’dirler.
Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanıp da Kur’ân’ın sosyal, iktisadî, hukukî ve
ahlâkî bütün düsturlarıyla yaşanması ve hayata hâkim kılınması lüzumuna
inanmayan bütün insanlar da kâfir’dirler.
Kafası ve kalbiyle kâfir olup da kamunun tesiriyle veya çıkar umuduyla
kendisini Müslüman olarak tanıtan ya da İslâm’a inanmadığını açık bir şekilde
bildirmediğinden Müslüman zan olunan bütün insanlar da münafıktırlar.
Muhterem Müminler!
• Gerçek Müslüman, İslâm şahsiyetini yüce tanımak, bütün kâfirleri ve
münafıkları batıl inançları sebebiyle manen aşağılık bilmek, bu nedenle onlara karşı güçlü ve onurlu olmak mecburiyetindendir.
a) Hakikî Müslüman İslâm şahsiyetini yüce tanımak ve bu mukaddes şahsiyeti temsil eden mümini büyük bilmekle mükelleftir.
Bu tanıma ve bilme yükümlülüğü İslâm Dini’ne imanın gereğidir.
Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:
“... İzzet; (yücelik, kuvvet ve hâkimiyet) yalnız Allah’ın, O’nun Peygamberinin
ve gerçek müminlerindir. Ne var ki, münafıklar bu gerçeği bilmez, anlayamazlar.”1
1 Münafikûn 8.

Mümin İslâm Dini ile inanç, amel ve ahlâk yönünden çatışanlara karşı yüce
olduğunu bir lâhza olsun kafasından ve kalbinden çıkamayacaktır.
Mümin, Müslümanların kültürel, politik ve ekonomik iktidarları döneminde büyüklük şuuruna sahip olmakla yetinmeyecektir. Mümin tek de olsa, zayıf da bulunsa, maddî ve manevî baskılar içinde de yaşasa, inandığı sürece büyük olduğuna inanacaktır.
Allah’a ve peygamberine inanmayan veya İslâm Dini’nin hayata yön veren düsturlarının bütününü veya bir kısmını kabul etmeyen kâfirler ve münafıklar devrimizde olduğu gibi kültürel, içtimaî ve iktisadî hâkimiyeti ellerinde bulundurabilirler.
Onlar egemenliklerini sürdürebildiği örneğin yazılı ve görsel medyada, eğitim kurumlarında, yasama ve yargı organlarında İslâm Dininin yasalarını çağ dışı ilân edebilir, çağları kuşatan İslâm dininin bağlısı müminleri
aşağılayabilirler.
Onlar mutlak hâkimiyeti Allah’ta ve Peygamberinde, kayıtlı hâkimiyeti
inanan insanlarda gören müminleri teokratik düzen yanlısı fanatikler olarak
suçlayabilirler.
Onlar ahlâksızca yaşantılarını meşru göstermek için kadın erkek karışımını, içkili, flörtlü ve zinalı yaşantılarını savunarak ahlâk âbidesi müminleri
gericilikle itham edebilirler.
Onlar iman, ahlâk, fazilet, adalet ve eşitlik gibi yüce değerlerin ancak ekonomiden kaynaklandığı propagandasıyla dini, inananların vicdanlarına ve mabetlerine mahkûm etmeyi dileyebilirler. Böylece müminlerin inançları ve erdemlerini yaşadıkları hayata hâkim kılmak istemelerini geriletici zararlı, bir
akım olarak ilân edebilirler.
Onlar daha nice nice itham ve îfsad edici propagandalarıyla müminleri
aşağılamak, inançları ve şahsiyetlerine güvensiz kılmak isteyebilirler.
Mümin bütün bunları önemsemeyecek ve Allah’a inandığı gibi inanacaktır ki yüce olan İslâm şahsiyetidir.
İmanını koruduğu ve İslâmî görevlerini yaptığı sürece büyük olan mümindir.
Çünkü yaratan böyle buyurmaktadır:
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“İman eden ve (inandıkları ilâhî emirler ve yasaklara uygun) güzel ameller
yapanlar, işte onlar yaratılmışların en hayırlılarıdır.”2
b) Mümin İslâm şahsiyetinin yüceliğine inanmakla mükellef olduğu gibi
bütün kâfirlerin ve münafıkların aşağılık olduklarına inanmakla da yükümlüdür.
Mümin imanlı şahsiyetin yüceliğine inanmakla iktifâ etmeyecek bütün
kâfirlerin ve münafıkların aşağılık olduğuna inanacaktır. Zira yaradan onları
bu şekilde tavsif etmektedir:
“(Ey Peygamber!) Sen onların çoğunluğunu (Hak olanı) dinler, (gerçek üzerinde) akıllarını kullanır mı sanırsın? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Üstelik yolca daha da sapıktırlar.”3
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Onlar yüce ve yüceltici duygulardan kaçındıkları için aşağılarda sürünmektedirler. Çünkü onlar varlığın yaratıcısına inanmamakta, O’nun koyduğu
düsturları nizam, seçtiği Peygamberi önder tanımamaktadırlar. Onlar sorumluluktan kaçmakta, gayesiz yaşamaktadırlar.
Kâfirler ve münafıklar için yemek, içmek ve üremek dışında emel, menfaat ve korku dışında sabit değer ölçüsü yoktur. Çünkü Onlar, ölümle başlayacak âhiret hayatına; ceza ve mükâfat görüleceği gereğine inanmamaktadırlar.
Mümin egemenliğinde Kendisine ortak koşan kâfirlerin ve münafıkların aşağılık, Kur’ân ifadesiyle “neces” yani manen pis olduğuna inanırken,
mücerred(soyut) inançla yetinmeyip bu inancının gereğini de yapacaktır.
Bunun için de mümin aşağıda açıklayacağımız görevleri îfâ etmek mecburiyetindedir.
a) Mümin kâfirleri ve münafıkları taklid etmeyecektir.
Mümin, onların aşağılık, müminlerin yüce olduğunu göstermek için inanç
ve yaşam yönünden, ibadet, âdet ve kılık-kıyafet zaviyesinden onlara benzemeyecektir. Zira onlara benzeyen onları yüceltmiş, onlardan olmuş olur.
Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklar:
“Her kim (inançta, yaşayışta ve değer ölçülerinde) bizden başkalarına benzemek isterse bizden değildir”4
2 Beyyine 7.
3 Furkan 44.
4 Mişkâtül-Mesâbîh Hadis No: 5347.

Geçici maddî hâkimiyetlerine aldanarak onlarda taklit edilmesi, benzenilmesi gereken yücelik görmek, onları fikren ve fiilen tasvib etmek, güzel bulmak münafıklıktır, aşağılara yuvarlanmaktır, azâb-ı elime uğramaktır.
b) Mümin aşağılık olduğuna inandığı kâfirleri ve münafıkları asla adaletsizlik yapmamak koşuluyla bilfiil aşağılarda tutmağa çalışacaktır.
Bu sebeple onların ticarî müesseselerine tavır koyacak, siyasî kadrolarını
onaylamayacaktır. Kültür kurumlarına da karşı çıkacaktır.
Hakları ve özgürlüklerine saygı duyacak,ancak kendi müessesesinde onları istihdam etmeyecek, diğer kuruluşlarda vazife alarak yücelmelerine fiilen
değilse de kalben razı olmayacaktır.
Bu görevin kudsiyetinden ötürüdür ki bir Hıristiyan’ı memur kadrosuna
alan sahabî Ebu MûselEş’ari’ye Halife Hz. Ömer şöyle kükremiştir:
- Canı çıkasıca adam! Bir mü’min bulamadın mı?
 Ya Ömer! Onun dini kendisine, işbilirliği bizedir. Bundan ne çıkar.
- Hayır, yanılıyorsun. Allah’ın (imansızlıkları sebebiyle) küçülttüklerini biz
yüceltemeyiz.5
c) Mümin, kâfirler ve münafıklardan korkmayacaktır. Zira Rabbimiz “...
Eğer iman ediyorsanız onlardan korkmayınız, benden korkunuz.” buyuruyor.6
Onlardan korkuldukça onları fiilen aşağılık görmek mümkün değildir.
Mümin yalnız Allah’tan korkacaktır. Zira O’nun takdiri olmadan insana
hiç bir zarar ulaştırılamaz.
d) Mümin, ilişkiler kurmak, alış-veriş yapmak mecburiyetinde de olsa,
yardımlarını da görse, hâkimiyetleri altında da bulunsa kâfirlere ve münafıklara isteyerek hukuken temsil ve tasarruf yetkisi de vermeyecektir.
Çünkü Rabbimiz onların velî edinilmemesini emretmiştir.
Muhterem Müminler!
İslâm şahsiyetini yüce tanımak, kâfirlere ve münafıklara karşı yücelik şuuruna sahip olarak güçlü ve onurlu olmak, dünyada şeref ehlinden ahirette
Cennet yaranından olmanın ana yoludur.
Rabbimiz şöyle buyurur:
5 İ.Teymiye IktizausSıratüMustekim, sh. 50.
6 Al-i İmran 175.
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“Allah’a ve Âhiret Günü’ne inananları babaları, çocukları, kardeşleri ve
akrabaları da olsa Allah’a ve O’nun Peygamberine karşı çıkanlarla sevişir, (onları yüceltir) bulamazsın.
Allah onların kalplerine îmanı kökleştirmiş ve onları kendinden bir ruhi
kuvvetle güçlendirmiştir.
Onları altlarından ırmaklar akan Cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allahdan razı olmuşlardır, işte
bunlar Allah erleridir. Çok iyi biliniz ki nihaî başarıya ulaşıp mutlu olacaklar
ancak Allah erleridir.”7
Hutbemizi hayatın İslâmî yönetim altında yaşanmadığı dönemlerde imanlı
ruhların ilâhîsi, inançlı dillerin marşı olması gereken âyet mânâlarıyla bitiriyorum:
“Sizin dininiz; (din gibi hayat düzeni kabul ettiğiniz batıl inançlarınız, insanı insana mahkûm eden yönetimleriniz) sizin olsun.
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Benim dinim; (Rabbimin yasalarını koyduğu ve razı olduğu din) bana yeter.”8

7 Mücadele 22.
8 Kafirun 6.

Cihâd Nedir? Cihâd İçin Gerekli Vasıflar Nelerdir?

Kur’ân-ı Kerîm’de ilâhi yardıma erecekleri ve de Cennet’e girecekleri açıklanan gerçek müminler Allah’ın Hizbi olarak nitelenirler.Bizim Allah Erleri
olarak Türkçeleştirmeyi tercih ettiğimiz bu bilgili ve bilinçli mü’minlerin kültürel ve ahlâkî vasıflarından biri de kınayanların yermesinden korkmaksızın
Allah yolunda cihâd etmektir.1
İslâm’a muarız olanların “yakmayıkma” ülküsü, mü’minlerin büyük bir
kısmının da -eksik bir kavrayışla- yalnızca silâhlı savaş eylemi olarak algıladıkları cihâd, gerçekten çok iyi bilinmesi gereken bir mevzudur. Çünkü mümin
için “Hayat iman ve cihad’dır.”
Cihâd nedir?
Bir işi başarmak için bütün güç ve gayretin kullanılması anlamını içeren
bir kökten türeyen cihadı Ku’ân’dan ve Sevgili Peygamberimizin Kur’ân çizgisindeki açıklamalarını oluşturan Sünnet’ten hareketle açıklamaya çalışalım.
Cihâd, Allah’ın ve Peygamberi Hz. Muhammed’in bütün emirlerine itaat
etmek ve tüm yasaklarından sakınmaktır.
Cihâd, nefislerimizin İslâm Dini ile çatışan arzuları ve eylemlerine karşı
mücadele vermektir.
Cihâd, ikna edici aklî ve ilmî delilleri sunarak insanları İslâm’a çağırmaktır.
Cihâd, haklar ve özgürlükleri çiğneyen egemen güçlerle ve İslâm Yurdu’na
saldıran mütecavizlerle savaşmaktır.İslam’ın yaşanması ve öğretilmesi önündeki engelleri kaldırmaktır.
1 Maide 54; Mücadele 22.
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Cihadla ilgili olarak yaptığımız tarif nitelikli bu açıklamalar değinildiği
üzere Kur’ân ve Sünnet’ten kaynaklanmaktadır.
Kaynak vasfındaki Kur’ân ve Sünnet yasalarını tariflerimizdeki sıraya göre şöylece özetleyebiliriz:
a) Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarına itaatin cihad olduğunu Yüce Peygamberimiz verdiği değişik örneklerlerle açıklamaktadır.
-Salat ve Selam üzerine olsun- O, şöyle buyurur:
[“Namaza sarıl. Zira namaz cihâdın en fazîletlisidir.”
“Yaşlının, çocuğun, âcizin ve kadının cihâdı Hac ve Umredir.”]2
Bu hadîsleriyle namaz kılarak, hac ve umre yaparak Allah’a itaat etmeyi
cihâd olarak niteleyen Peygamberimiz, helal rızık kazanmak için çalışmayı da
cihad olarak tanımlamıştır.3 Ayrıca aşağıda açıklanacağı üzere Allah’ın emri olduğu için ana-babaya itaat ve ikramı da cihâd olarak vasıflandırmıştır.
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Huzuruna gelerek savaş için hazırlanan orduya katılma izni isteyen bir sahabiye Allah’ın Resulü ana-babasının sağ olup-olmadığını sormuş, sağdır cevabını alınca da şöyle buyurmuştur:
- Anan-baban için (çalışarak ve onlara ikram ederek) cihad et.4
b) Nefislerin olumsuz arzu ve isteklerine karşı çıkmanın cihad olduğunu
da Sevgili Peygamberimiz şöylece açıklamaktadır:
“Düşmanlarınızla cihâd ettiğiniz gibi nefsinizin (Allah’a isyân vasfındaki)
arzularıyla da cihâd ediniz.5
Çünkü mücâhid, nefsinin (ilâhî emir ve yasaklarla, çatışan) arzularına karşı mücadele edendir.”6
c) İnsanları İslâm’a, onun belirlediği doğru yöntemlerle çağırmanın cihad
olduğu hakikatini ise Kur’ân-ı Kerîm, Furkan Sûresinin 52. âyetinde öğretmektedir. Bu âyette şöyle emir buyurulmaktadır:
“Kâfirlere (ve düzenlerine) uyma.
Onlara karşı Kur’ân’la büyük bir cihad ver”.
2
3
4
5
6

Münahabû KenzülÜmmal KıtabusSalati, C. Sağîr 1/144.
MişkâtülMesâbih Hadis No: 3817.
C. Sağîr 2/54.
ElMufredat (Cehede) maddesi.
Sünenüt-Tirmizî K. Fezâilil-Cihâd, Bab 2.

Görülüyor ki bu ilâhî düstur Kur’ân’ın sunduğu iman ve hayat kurallarını, onun öğrettiği ikna edici ve sevdirici yöntemleri kullanarak İslâm’a çağırmayı büyük cihâd olarak açıklamaktadır.
d) Temel haklar ve hürriyetleri çiğneyen baskıcı güçlere karşı baş kaldırmanın cihad olduğunu da Peygamberimiz açıklamaktadır.- Allah şanını yüceltsin-O, zalim yönetimlere ve yöneticilere kaşı verilecek siyasî ve hukukî
mücadeleyi cihâdın faziletlisi olarak şöylece talim etmektedir:
“Cihadın en faziletlisi (insanların hakları ve hürriyetlerini çiğneyen) zalim
yöneticilere karşı Hakk’ı haykırmaktır.”7
Silahlı saldırganlara karşı savunma savaşı vermenin ve İslâm’ın önündeki
engelleri gidermenin cihad olduğu da aşağıda anlamları sunulacak âyetlerde
bildirilmektedir.
[“Sizinle savaşanlarla Allahın koyduğu ölçülere uygun olarak siz de savaşın.
Aşırı da gitmeyin. Şüphesiz Allah koyduğu sınırları aşanları sevmez.”
“Fitne olan baskı ve zulüm kalkıncaya ve engeller kaldırılarak Allah’ın dini özgürce yaşanıncaya kadar onlarla savaşın. Eğer savaşa son verecek olurlarsa (bilmelisiniz ki) düşmanca tavır ancak zalimlere karşı gösterilebilir.”]8
Muhterem Müminler!
Kur’ân ve Sünnet’e dayanarak yaptığımız izahlar cihâdın İslâm’ı Allah’ın
rızasını amaçlayarak yaşamak ve yaşatmak olduğunu bir diğer anlatımla belirli bir eylem olmayıp İslâmi emir ve yasakları uygulamada son derece bir gayret ve samimiyet göstermek olduğunu açıklamaktadır. Ayrıca önemini de vurgulamaktadır.
Silahlı savaş anlamını içermiş olsa da cihadı yalnızca bu anlamıyla çağrıştırmak doğru değildir. Çünkü özellikle Kur’ân silahlı savaş anlamına kıtal ve
katl sözcüklerinin türevlerini kullanmaktadır.
Mümin olarak vazifemiz açıklamaya çalıştığımız, manasıyla cihâdı kavramak ve uygulamaktır.
İçinde yaşadığımız laik toplumda ve bizi kuşatan İslâm dışı kurumların ve
Hak’dan yoksun çevrelerin etkinliği altında cihâd vazifemizi yapabilmek,bir
diğer anlatımla İslâm’a göre yaşayabilmek iki mühim şartın geçekleştirilme7 Keşfül-Hafa Hadis No: 457.
8 Bakara 190193.
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sini gerekli kılmaktadır. Bunlardan biri bilgi (ilim), diğeri de Âhiret hayatını
dünya hayatına tercihtir.
Mümin İslâm Dini’nin son hakikat nizamı olduğunu sağlam ve kendisini tatmin edecek bir bilgiyle kavrayamazsa, onu yaşama ve yaşatma mücadelesi vermesi mümkün değildir. Bu sebepledir ki ancak Hak ile Bâtılı ayırabilecek bilgiye ve irfana mâlik olan kişi cihad yapabilir.
Bilginin ehemmiyetini açıklamak içindir ki, Mevlâmız, Tevbe ve Saff sûrelerindeki cihad emirlerinin akabinde şöyle buyurmaktadır:
“... Eğer bilirseniz cihad yapmanız sizin için daha. hayırlıdır.”9
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Cihad için âhiret hayatını dünya hayatına tercih etmek de şarttır. Zira
âhiret hayatının ebedîliğine inanmakla beraber, âhiret saadetini dünya nimetleri ve zevklerine tercih edecek bir iman bilinci ve gücüne ulaşamayan kişi, cihad veremez. Yani bir ömür boyu İslâm’ı yaşayamaz, yaşatma, koruma ve yayma mücadelesi veremez.
Yaşadığını yaşatmak, hayata hâkim kılmak için verilmesi gereken ve hapisle, sürgünle, ölümle neticelenebilecek cihad nevilerinde ise, çok daha güçlü bir âhiret sevgisi ve tercihi şarttır.
Kur’ân’ın cihad için ağırdan alanları “Yoksa siz dünya hayatını âhirete tercih eder mi oldunuz ?” şeklinde yermesi İslâmî hayatı diğer yaşam biçimlerine
tercih anlamına âhiret hayatının tercihinin gerekliliğini vurgulamaktadır.10
Açıklamaya çalıştığımız bu iki şartın önemini bildirmek içindir ki, Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Aranızda cehalet ve dünya sevgisi hâkim olmadıkça, siz Rabbinizden bir
güç ve şuur üzerinde olacaksınız. Hakka çağıracak, Batıllardan sakındıracak;
Allah yolunda her türlü cihadı yapacaksınız.
Aranızda cehalet ve dünya tutkusu yayıldığında ise İslâm’a daveti, Batıl’lardan sakındırmayı, cihadı, terkedeceksiniz.
Bu gibi dönemlerde Kur’an ve Sünnet gerçeklerini söyleyenler Muhacirlerin ve Ensar’ın ilkleri gibidir. (İlk dönem Müslümanlar gibi erdemlidir.)”

9 Tevbe 41; Saf, 11.
10 Tevbe 38.

Yüce Rabbimizden cümlemizi cihâd aşkı ile yüceltmesini diler, bizleri
cihâdlı müminlerden kılacak hakikat bilgisi ve âhiret sevgisine erdirmesini niyaz ederim.
Sözü Kur’ân’la bağlayalım:
“Yolumuzda cihâd edenleri elbette (Cennete varan hayır ve mutluluk dolu) yollarımıza iletiriz.
Şüphesiz Allah, Kendisini görür gibi yolunda cihâd eden ve uğrunda harcama
yapan kullarıyla beraberdir.”11
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11 Ankebut 69.

Cihâdın İslâm Dinindeki Önemi ve Neticeleri

İslâm Dini’nin iki ana kaynağı olan Kur’ân ve Sünnet’in açıklamalarına
göre cihâdı şöylece özetleyerek tanımlayabiliriz.
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Cihad: Uygulamak için Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarını
öğrenip öğretmek; nefsin ilâhî yasalarla çatışan arzularını kırmak; İslâm Dini’nin, ortak aklın ve ilmin gerektirdiklerine çağırmak; İslâm Düzeni ve ülkesini gerektiğinde silahla korumak için bütün gücü ve tüm imkânları kullanmaktır.
Bu manâda cihâd ana mükellefiyetimizdir.
Tam bir inanç ve aşkla İslâm Düzeni’ni yaşamak, yaşatmak,yaymak ve gereğinde silahla korumak olduğu içindir ki cihâdın İslâm Dini’ndeki önemi pek
büyüktür.
a) Cihad gerçek mü’min olmanın ana şartıdır
Cihad duygusu ile dolu olmayan ve bu aşkı ruhunda taşımayan kişi gerçek mü’min olamaz. Zira Rabbimiz gerçek müminleri malları ve canlarıyla cihad eden müminler olarak takdim etmektedir.
Hucurat Sûresi Âyet 15:
“Gerçek müminler o kimselerdir ki onlar Allah’a ve O’nun peygamberine inanırlar, inandıktan sonra (İslâm Dini’nin yüceliği ve yaşanmasının gerekliliği hususunda) şüpheye düşmezler. Mallarıyla canlarıyla (kültürel, iktisadî, siyâsî ve
silâhlı her nevi) cihadı yaparlar. İşte yaşayışlarıyla imanlarını doğrulayan gerçek
müminler onlardır.”1
1 Hucurat, 15.

Şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed de hakiki müminlerin ancak mücâ
hid müminler olabileceğini şöylece açıklamıştır:
“... (Kâfirler, münafıklar ve sömürücü ahlâksızlarla) bizzat mücâdele eden
mümindir.
Onlara karşı dili; (sözü ve yayınlarıyla) mücadele eden mümindir.
Onlara karşı kalbiyle ((fikir çilesi çekip nefret ve strateji oluşturarak mücadele eden) mümindir.
Kalple mücâdelenin ötesinde hardal danesi kadar iman yoktur.”2
Peygamberimiz bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:
“Her kim cihad etmeden ve cihad arzusunu ruhunda taşımadan ölürse
münafıklığın bir bölümü üzerinde ölür.”3
Değinildiği üzere cihâd gerçek mümin olmanın ana şartıdır.
Cihâd mümin ferdin sabit vasfı olduğu gibi, müminlerden mürekkep imanlı
toplumun da değişmez sıfatıdır. Nitekim Mevlâmız Kur’ân-ı Kerîm’de mümin
toplumları daima Hayırlara çağıran, İslâmî ve ilmî doğruları emreden ve yanlışlardan sakındıran yani cihad eden bir topluluk olarak vasıflandırmaktadır.4
b) Cihâdsızlık zillet ve azab sebebidir
Hakikî mümin olmanın ana şartı olan cihâddan yoksunluk şüphesiz mümin fertleri ve bu fertlerden kurulu cemiyetleri kültürel,siyasi ve ekonomik
yönden kâfirlerin ve münafıkların mahkumu kılar, İslâm’la çatışan Câhiliyet
düzenlerini sömürüye açık hale getirir.
Devrimizde insanlarımız ve toplumumuz cihadsızlığın kısmî zilleti içindedir. Bu aşağılığın kaçınılmaz olduğunu Kur’ân-ı Kerîm’de Rabbimiz şöyle
açıklamaktadır:
“(Ey Peygamber! Müminlere) söyle: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, elinize geçirdiğimiz mallar, kesada uğramasından
korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler, size Allah’tan, O’nun Peygamberinden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah’ın emri
2 Mişkâtül-Mesâbîh Hadis No: 157.
3 Muhtasar Sahihi Müslim, Hadis No: 1073.
4 Ali İmran, 110; Tevbe, 71.
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(zillet ve azab buyruğu) gelinceye kadar bekleye durun. Allah isyankâr toplumu doğru yola erdirmez.”5
Cihâdsızlığın kaçınılmaz bir zillet sebebi olduğuna Yüce Peygamberimiz
de şöyle açıklamaktadır.
“Sizler cihâdı terkederseniz Allah üzerinize bir zillet (kültürel, iktisadî ve
siyasî bir mahkûmiyet) salar ki (tam bir îman ve aşkla) dininize dönünceye kadar onu kaldırmaz.”6
Yukarıda sunduğumuz âyet ve hadîs’in zaviyesinden ferdî, ailevî ve sosyal
hayatımıza mümin mantığıyla baktığımızda cihaddan yoksunluğun doğurduğu, zilletin/ aşağılığın müşahhas örneklerini görebiliriz.
Artık gerçekleri görmeli, hakikatleri bilmeliyiz.
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Kur’an’sız ve Sünnet’siz materyalist müfredatıyla, öğretmenleri ve öğrencilerine Cuma namazına iştirak imkânı bile vermeyen İslâmî örtü karşıtı çalışma programıyla ve ahlâkî mahzurları ihtiva eden karma eğitim düzeni ile eğitim, kurumlarımız cihâdsızlığımızın bizi kuşatan zilletidir.
İslâmî inançlarımız ve ahlâkî değerlerimizle çatışan yıkıcı programlarıyla
bizleri etkileyen/yönlendiren görsel medya cihâdsızlığımızın bizi kuşatan zilletidir.
Yaşadığımız toplumda sayıları giderek artan faiz kurumları, içki-kumarfuhuş işletmeleri cihâdsızlığımızın bizi. kuşatan zilletidir.
Bu güne kadar ki kavranış ve işletiliş şekliyle materyalizmin ve batı emperyalizminin vurucu gücü kılınan laiklik adına sürdürülebilen hukuk dışı
despotik uygulamalar cihâdsızlığımızın bizi kuşatan zilletidir.
Cihâdsızlığımızın doğurduğu ve bizi kuşatan zillete sosyal hayatımızdan
pek çok misal daha vermek mümkündür.
İslâm’ı yaşamama ve yaşatamama anlamına cihâdsızlığın sebep olacağı zillet yalnız dünya hayatımızı değil şüphesiz âhiret hayatımızı da kuşatacak bir
zillettir.
Kur’ân-ı Kerîm bu gerçeği şöylece açıklar:
“Ey inananlar! Sizi çok acı verecek bir azaptan kurtaracak olan bir ticareti size göstereyim mi? Allah’a ve elçisi Muhammed’e inanır, mallarınızla ve canlarınız5 Tevbe 24.
6 Bulûğul-Meram Babur-Riba.

la Allah yolunda cihad edersiniz. İnanır da cihad ederseniz Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerindeki güzel konutlara koyar. İşte bu, çok büyük bir başarıdır/mutluluktur.”7
c) Cihâd mutluluk ve cennet sebebidir
Gerçek mümin olmanın ana şartı olan ve terki dünyada zillet âhirette azâb
doğuran cihâdın yapılması da şüphesiz dünyada yücelik, âhirette mağfiret ve
Cennet sebebi olacaktır.
İslâm’ın yasalarını koyan insanı yaratan Allah (c.c.) olduğundan ve İslâm,
insanın saadeti için gönderilmiş bulunduğundan İslâm’ın yaşanması ve topluma hakîm kılınması demek olan cihadla mutlu olunacağı muhakkaktır.
İhlaslı cihâdın sağlayacağı mutluluğun âhiret. hayatını da kuşatacağını
Rabbimiz müjdelemektedir.Yukarıda
Müminler!
Tarifini, dinimizdeki önemini ve doğuracağı neticeleri açıklamaya çalıştığımız cihad İslâm’ı yaşamak ve yaşadığımız hayata egemen kılmaktır.
Çok iyi bilmeliyiz ki cihâdla Hakkı yaşamazsak Batılları yaşamak durumunda kalırız. Toplumumuza Hakkı hakim kılmazsak Batıl’lar bize egemen
olur. Olmuştur, olmaktadır ve olacaktır da.
Hak’la Cennet’e yükselemeyen de Batıllarla Cehennem’e yuvarlanır.
Cuma Mesajımızı mevzuumuzla ilgili âyetlerle bitiriyorum:
[“Allah yolunda gereği şekilde cihan ediniz...” “Cihad eden kişi ancak kendi
yararına cihad etmiş olur.Çünkü Allah’ın hiçbir şekilde yarattığı varlıklara ihtiyacı yoktur.”
“(Ey Müminler!)
Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri bilip ortaya çıkarmadan ve (cihadında) sabredenleri belli etmeden (cihadsız ve sabırsız olarak) Cennet’e gireceğinizi mi sandınız?”]8

7 Saff 1012.
8 Hac 78; Ankebut 6; Ali İmran 143.
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Mallarla ve Canlarla Cihad

İslâm Dini’ne Allah’ın indirdiği son ilâhî düzen olarak inanan müminin
ana vazifesi hayatını bu dinin kurallarına göre yaşamaktır.
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Kur’ân ve Sünnet açıklamalarına göre İslâm’ı yaşamak, yaşatmak,tebliğ
edilmesi önündeki engelleri kaldırmak, onu ve ülkesini gerektiğinde silâhlı savaşla korumak ve egemen kılmak ise cihâd’dır.
Hayatı “İman ve Cihad” olarak değerlendirmesi gereken müminin İslâm
Dinini nefsinde yaşayabilmesi ve onu yaşadığı hayata hâkim kılabilmesi için
devrimizin şartları içersinde nasıl cihâd yapması gerektiğini bilmesi, ana görevidir.
Bu Cuma Mesajımızda bilinmesi gereken bu mevzua açıklık getirmeye çalışacağız.
Allah’ı Kitabı Kur’ân’da ve onu açıklayan Sevgili Peygamberimizin uygulamaları olan Sünnet’te cihâd emirleri umumiyetle “Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihâd ediniz...”şeklinde verilmektedir.1 Böylece cihâdın mallarla ve canlarla yapılması gereği açıklanmaktadır.
İslâm âlimlerinin kültürel, iktisadî, siyasî ve silâhlı cihâd gibi muhtelif nevilere ayırdıkları cihâdın her bir türü mallar veya canlarla yapılacak cihadın
bir bölümüdür.
Bu sebeple biz de açıklamalarımızı mallar ve canlarla cihâd şeklinde iki
kısma ayıracağız.

1 Tevbe 20, 41, 44.

a) Mallarla cihad
Mallar veya para ile yapılabilecek bütün cihad nevileri bu bölüme girer.
Zaman, mekân ve ihtiyaca göre farklılık arzedecek bu türleri tek tek saymak
pek tabii ki, mümkün değildir. Bu itibarla biz bazı misâller vermekle iktifa
edeceğiz.
Ailemize İslâmî bir çevre sağlayabilmek için dindar muhitlerde mesken
almak, İslâmî yaşayışımıza yardım edecek ve Hakka davette istihdam olunacak vasıta edinmek malla cihaddır. Camiler, yurtlar, İmam-Hatip mektepleri,
Kur’an kursları inşa etmek,sağlık ocakları/hastahaneler yapmak, değişik sosyal
amaçlı vakıflar tesis etmek,sivil örgütler oluşturmak, kitaplar yayınlamak, broşürler dağıtmak, gazeteler ve mecmualar çıkarmak, film şirketleri/ televizyonlar kurmak,özel okullar ve üniversiteler açmak ve İslâm’î/insanî hizmetler gören derneklere aidat ödemek, teberruda bulunmak... bunlar mallarla yapılan cihaddır.
Ayrıca İslâmî daveti kolaylaştıracak sosyal yardımlaşma dernekleri kurarak
maddî kaynaklarını sağlamak, İslâmî neşriyatı almak ve onlara reklâm vermek,
imanlı tahsil gençliğine burslar vermek ve diğer maddî problemlerini çözümlemek, mallarla cihaddır. İşlerimizde faizsiz finans kurumlarını tercih etmek, çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine borç vermek, fakirlere bolca tasaddukta bulunmak, zekâtı vermek, akrabadan âciz olana nafaka ödemek ve benzeri yapılması mal ve para gücüne dayalı işleri yapmak... Bütün bunlar da “mallarla cihâd”
dâiresine girecek işlerdir.
Pek tabiidir ki örnekleri daha da arttırabiliriz.
b) Canlarla cihad
Mal veya para ile yapılacak cihad nevilerinin dışındaki bütün cihad şekilleri bu ana bölümün içine girer.
Nefisle cihad, dille-eğitimle cihad ve kalple cihad canlarla cihadın başlıca bölümleridir.
aa) Nefisle Cihad
İslâm Dini’ni yaşama, yaşatma ve hayata hâkim kılma uğrunda bizzat yapılabilecek çalışmalar bu bölüme girer.
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İslâmî emir ve yasakları taviz vermeksizin ihlasla yaşamak, İslâmî amaçlarla vakıflar,sivil örgütler,mahalli idarelerde bizzat vazife almak; ciddî Müslüman örneği vermek için icraatı İslâm’la çatışmayan devlet kadrolarında görev üstlenmek, adaletli icraat yapmak nefisle cihaddır. İslâm Dini’nin, ortak
aklın ve müsbet ilmin çirkin gördüğü işleri siyâsî, iktisadî ve içtimaî nüfuzu kullanarak ve gerektiğinde bilfiil ortaya çıkarak izâle etmek, müşâvereli ve
müsaâdeli miting ve yürüyüşlere katılmak ve İslâmî bir gövde gösterisini gerekli kılan durumlarda hazır bulunmak, sosyal konumumuzu geliştirerek hayırlarımızın artmasına vesile olacak yatırımlara gitmek ve İslâm ülküsü ve vatanı için gerektiğinde silâhla savaşmak... bunların her biri de bizzat nefisle cihaddır.
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Ülkemiz ve İslâm ülkeleri başta Amerika olmak üzere uluslar arası emperyalizmin ve kullandıkları terör örgütlerinin tehditleri altında bulundukları, Irak, Afganistan,Filistin ve Çeçenistan gibileri de işgal altında yaşadıkları için burada bilvesile ifade edelim ki yalnız nefisle cihâdın değil mallarla ve
canlarla cihâdın bütün nevilerinden daha da faziletli olan cihâd, Allah yolunda silahla savaşmaktır.
Zira silâhlı cihâdda Allah için candan, canla birlikte bütün sevilen varlıklardan geçmek vardır.
Bu sebepledir ki mükâfatın en büyüğü silâhlı cihâd yapanlara verilecektir.
Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
“... Cennette her iki derecesi arasında yerle gök arası mesafe bulunan yüz derece vardır. Allah bu makamları yolunda cihâd edenler için hazırlamıştır...”2
bb) Dille-Eğitimle Cihâd
Aşağıda takdim edeceğimiz işleri ve benzerlerini bu bölüm içinde değerlendirebiliriz.
Bildiğimiz Kur’ân ve Sünnet gerçeklerini, tarihî hakikatleri, bilinmesi
zarurî içtimaî gelişmeleri ve mühim aktüaliteyi başkalarına nakledip-öğretmek;
dinî, tarihî, edebî mevzularda, faydalı san’at dallarında kitap yazmak, muhtelif broşürler hazırlamak; hakkı tebliğ eden gazete ve dergilerde yazı yazmak,
vaaz-konferans-seminer vermek; İslâmcı kültürel ve sosyal akımları tanıtmak
2 EtTac, 4/326.

ve geliştirmek için sohbetler yapmak; İslâm’la çatışan şahıs ve müesseseleri
teşhis edip mü’minleri uyarmak... bunlar dille-eğitimle cihâddır.
Kitap okumak, İslâm’ı tebliğ etmek ve sevdirmek için öğretmenlik yapmak, İslamî değerlere bağlı müesseselerinin tanıtımın yapmak, vaaz-konferans
bantlarını yaymak ve evlerde, derneklerde müsâid kıraathanelerde, köy odalarında dinletmek, eğitim kursları, yazlık kamplar düzenleyerek gençlerin tanışıp kaynaşarak bilgi ve edep alışverişinde bulunmalarını sağlamak, gece veya gündüz iştirak edilebilecek Kur’ân ve İslâmi bilgiler kursları düzenlemek...
Bütün bunlar da dille-eğitimle cihâddır.
cc) Kalble Cihâd
Malla cihâd, maddî varlığı olan mü’minler için, nefisle cihâd hamle ve hareket gücünü hâiz sıhhatli mü’minler için, dille-eğitimle cihâd, asgarî seviyede olsun İslâm kültürü almış mü’minler için bir vazife ise de, kalble cihad istisnasız bütün mü’minlerin mükellef olduğu bir cihâd şeklidir.
Aşağıda misal olarak arzedeceklerimizi bu bölümde değerlendirebiliriz.
İslâm’ın dışındaki bütün hayat sistemlerinin bâtıl ve batırıcı olduğuna
dâir inancı giderek artırmak, küfrü ve nifakı değiştirilemez vakıa olarak görmemek; mü’minleri dost ve yüce bilip onları sevmek; zalimlere ve işgalcilere
kaşı nefret oluşturmak kalble cihâddır.
Ayrıca İslâm Dini’ne, müsbet ilme ve vahiy ile ayarlı akla aykırı olan hiç
bir söz, iş ve davranışı tasvib etmemek, maddeci sistemlerin ve materyalist
kadroların hâkimiyet dönemlerinde ye’se düşmeksizin duâlarla ruhî direnci
kuvvetlendirmek, mevcud şartlar içersinde mallarla ve canlarla nasıl mücâdele
edilebileceğini düşünüp plânlamak... bunlar da kalble cihâddır.
Nefisle cihâd, dille-eğitimle cihâd ve kalble cihâd şeklinde incelediğimiz
“canlarla cihâd” bölümünü, bu bölümü hülâsa eden bir hadîsle bitirelim:
“Sizden biriniz bir Münker (Allah’ın ve O’nun Peygamberinin doğrudan veya dolaylı olarak yasakladığı bir iş, bir davranış…) görürse onu bizzat düzeltsin. Buna güç yetiremezse dil ve eğitim cihadı ile düzeltsin: Buna da güç yetiremezse
(nefret oluşturarak) kalb cihâdına girişsin, kalb cihâdı ise imanın en zayıf (halinde bile yapılması vacip olan cihâd) dır.”3
3 EtTac 1/29.
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Yüce Rabbimden cümlemizi mallarla ve canlarla cihâd aşkıyla yüceltmesini diler, Cuma Mesajımızı Tevbe sûresinden âyetlerle bitiririm:
“İman edenler, (gerektiğinde) hicret edenler ve Allah yolunda malları ve
canları ile cihâd edenler için Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Rableri onlara kendi katından rahmet, sevgi ve içinde
tükenmez nimetler bulunan Cennetleri müjdeler. Orada ebedi kalacaklardır.
Şüphesiz büyük mükâfat Allah’ın katındadır.”4
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4 Tevbe 21-22.

Silahlı Cihâd

İslâm Dinî Allah’ın bütün insanların gelişimi ve saadeti için seçtiği ve razı olduğu Hayat Nizâmıdır.
Müminler bu mukaddes Hayat düzenini aşkla yaşamak ve yaşatmakla
mükellef oldukları kadar, Kur’ân buyruğu olarak bu yüce dinin yasalarına göre yaşamalarına karşı çıkan fertler ve topluluklarla da savaşmakla mükelleftir. Ayrıca bu ilâhî düzenin hakim olduğu veya üzerinde müminlerin yaşamış
olması sebebiyle hâkim olabileceği İslâm vatanına tecâvüz eden emperyalist
kâfirler/zalimlerle ve işbirlikçileriyle de savaşmak mecburiyetindedir.
Gerektiğinde silâhlı bir şekilde yapılması görevimiz olan cihâd Rabbimizin dünyada zilletten âhirette elem verici azaptan kurtaracağını vadettiği ve
Peygamberimizin de Cennet’in en üstün derecelerine ulaştıracağını müjdelediği pek yüce bir ibadettir.1
İlahi şerîatların izinde ve Peygamberlerin önderliğinde yaşamamış sorumsuz tarihî fertler ve toplumlar. Batıl inançları, siyasî ihtirasları, sömürü emelleri ve ahlaksızca yaşantıları sebebiyle Peygamberlere ve Peygamberlerin kurdukları Hak düzenlere ve bağlıları olan müminlere savaş açmışlardır.
Bu materyalist ve emperyalist fertler ve toplumlar silâhlı eylemleri aralarında da sürdürmüşlerdir.
Onların Allah’ın koyduğu hayat düzenlerine saldırıları ve arkası kesilmeyen silâhlı tecavüzleri sebebiyledir ki Rabbimizin emriyle hak, adalet, barış ve
merhamet inkılâpçıları olan Peygamberler bile savaşan Hak savaşçıları olmuşlardır.
1 Mümtahine 89; Saf 1012.
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Mazideki Peygamberler gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed de saldırıları karşılamak için savaşmak ve merhamet çağlayanı olan zatını “Ben rahmet
ve harp peygamberiyim.” şeklinde Hak savaşçısı olarak tanıtmak mecburiyetinde kalmıştır.2
Müminler!
Dinimizin ana kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm ve onun açıklaması olan Peygamberimizin Sünnet’i, İslâm. Mesajının yaşanması ve tebliğ edilmesini engelleyen, İslâm yurduna tecâvüz eden ve müminlerin kültürel siyasî ve iktisadî
haklarını gasp etmek isteyen kâfirlere, zâlimlere ve müttefiklerine karşı verilecek cihâdın bütün ayrıntılarını bildirmiştir.Ana ilke savunmadır.
Rabbimiz yolunun savaşçıları olarak bildirdiği müminlere bu ana ilkeyi ve
gereğini şöylece emir buyurmaktadır:
“Kendilerine savaş açılanlara, zulme uğramalarından dolayı,savaşma izni verilmiştir.”
568

“Sizinle savaşanlarla siz de savaşın. Ancak aşırı giderek savaşınızı tecavüze dönüştürmeyin. Allah saldırganları sevmez.”3
Gerçekten, batıl inançları uğruna tasallut edebilecek, ırk taassubu ve sömürü amacına yönelik olarak hâkimiyet ihtirasına kapılabilecek fertler ve toplumlar her devirde olabileceğinden dinimiz onlarla silâhlı savaşı farz kılmıştır. Cihâdın şümulü içine girecek bütün çalışmaları ve fedakârlıkları, sırf Allah rızası için olduğu sürece de amellerin en güzeli ve en faziletlisi olarak
değerlendirmiştir. Bu hususta Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
• [“Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah’tan sağlık ve güvenlik dileyiniz. Karşılaştığınız zaman da sabrediniz, biliniz ki cennet
silâhların (kılıçların) gölgesi altındadır.”
• “... (İnsanların en faziletlisi) Allah yolunda malı ile canı ile savaşandır.”
• “Allah’ın rızası için sınırda bir gün nöbet beklemek, dünya ve içindeki
nimetlerden daha hayırlıdır.”
• “Allah yolunda (cihâd’a çıkarak) ayağı tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.”

2 C. Sağır 1/108.
3 Hac 39; Bakara 190.

• “Allah yolunda şehîd olanın yeri cennettir.”]4
Dinimizin bu ve benzeri açıklamalarından ötürüdür ki, gaza ve şehâdet
mefkuresi müminler için ideallerin en yücesi olmuş, gazaya aşkla çıkılmış, şehitliğe şevkle koşulmuştur. İslâm tarihinin ve bu tarihin mühim bir bölümünü teşkil eden tarihimizin kazanılan bütün zaferleri bu mefkurenin ürünü olmuştur.
Dinimizde vazifelerin en önemlisi olan, mükâfatı da ehemmiyeti ölçüsünde büyük olan cihâddan kaçınmak ve bu uğurda gerekeni yapmamak da pek
tabiî ki günahların büyüklerindendir. Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Felaket getirici, helak edici yedi (büyük haram) dan sakının. Bunlar:
a) (Allah’tan başka varlıklarda yaratıcı güç vehmederek, insanlarda Allah’ın koyduğu kanunlarla çatışacak yasalar koyma hakkını görerek) Allah’a
ortak koşmak.
b) Sihir yapmak,
c) Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı bir insanı haksız yere öldürmek,
d) Faiz alıp-yemek.
e) Yettim malını (zimmetine geçirmek ve) yemek,
f) (İslâm Dinî ve İslâm vatanı uğrunda yapılan) savaş günlerinde ordudan kaçmak,
g) Zinadan uzak ve habersiz namuslu kadınlara zina iftira etmektir.”
“Bir kimse (gücü varken) savaşmaz, savaşabilecek bir kimseyi teçhiz edip gazaya yollamaz veya cihada çıkan bir kimsenin aile fertlerine iyi bakmazsa daha kıyamete varmadan büyük belâya uğrar.”5
Müminler!
İslâm dinini yaşamak ve tebliğ etmek, İslâm vatanını veya yardım isteyen
mazlumları korumak için verilecek cihâdın silâhlı faslı müminler için farzı kifâyedir. Ancak İslâm Yurduna fiilen tecavüz edilmesi halinde umumî seferberlikte eli silâh tutan her kişiye, namaz gibi, zekât gibi farz-ı ayın olur. Çünkü
müminler verdikleri savaşta ancak bir birlerinden yardım bekleyebilirler.

4 R. Salihin ve Ter. 2/532, 543, 559; S. Ebû Davud Cihad B. FazlişŞehadeti.
5 S. Ebû Davud, K. Cihad B. C. FazlişŞehâdeti. M.S. Müslim Hn. 103; S. Ebu Davud, K. Vesaya B. Macae Fitteşdîdi F. Ekli MalilYetimi, R. Salihin ve Ter. 2/571.
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Peygamberimizin, Müslümanların safında savaşa katılmayı arzu etmesine
rağmen, putperest olan bir kişinin yardımını kabul etmeyişinden delil getiren
bazı İslâm hukukçuları “harpte Müslüman olmayanlardan yardım almak caiz
değildir.” görüşünü ileri sürmüşlerdir.
Tarihî olaylara ve mevcut gelişmelere göre esas alınması gereken görüş de
budur.
Bunun içindir ki Kur’ân’da “Bizleri temsil etme ve adımıza işlem yapma
yetkisi verecek şekilde Kâfirlerin Velî/Dost edinilmemesi” ihtar olunmuş,
“düşmanlarımız için gücümüz nisbetinde (önceden) kuvvet hazırlamamız,”
emrolunmuştur.6
Düşmana karşı dost olmayandan yardım beklemek manâsına gelen harpte gayr-ı müslimlerden ve materyalistlerden yardım beklemek gerçekten büyük bir hamakat ve hüsrandır.Üzülerek ifade edelim ordusuyla birlikte Milletimiz bu utanç verici irticanın içindedir.
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Müminler!
İnsanlar arasında batılperestler ve emperyalistler mevcut olduğu sürece
savaş bir hayat gerçeğidir. Bunun içindir ki Kur’ân ifadesiyle “Arzu etmememize rağmen üzerimize savaş farz kılındı...”7 Peygamberimizin duyurduğu gibi
“Silâhlı savaş da Kıyamete kadar devam edecektir.” Tarihin şehadeti de bunu
göstermektedir.
Savaştan ve tehlikelerinden korunmak ise ancak savaşa ve doğuracağı neticelere karşı hazır olmakla mümkündür.
Bu nedenledir ki Kur’ân ve Sünnet silahlı savaş anlamına cihâd konusuna
önem vermekte müminlerin cihâd ruhunu zinde tutmaktadır.
Bizler mümin fertler ve toplum olarak Kur’ân ve Sünnet izinde geleceğe
iyi hazırlanmak durumundayız.
İslâm ülkelerinin geniş hammadde kaynaklarına sahip olması ve büyük
pazar vasfını taşıması ve başta ülkemiz olmak üzere bir kısmının mühim bir
coğrafî konuma sahip bulunması yakın geleceğe çok iyi hazırlanılmasını zarurî
kılmaktadır.
İslâm dünyasının halen devam etmekte olan başta Kıbrıs, Keşmir, Filistin
6 Maide 51,58, Enfal 60.
7 Bakara 216.

davaları ve Irak ve Afganistan işgalleri ve benzeri siyasi ve iktisadi kurtuluş savaşları da silâhlı savaşa hazır olmaya icbar etmektedir.
Bu sebeple insanımızı gaza ve şehâdet mefkûresiyle dolu İslâm insanı olarak yetiştirmek, büyük halk kitlelerimizi daha güçlü ve tutumlu olarak geleceğe hazırlamak mecburiyetindeyiz. İslâm dünyası dışından yardım almamızı
gerektirmeyecek şekilde ağır ve elektronik harp sanayimizi kurmak ve İslâm
ülkeleriyle bağlantımızı kuvvetlendirmek de kaçınılmaz vazifemizdir.
Sözü Allah’ın Kitabı Kur’ân’a bırakıyorum:
“Allah yolunda öldürülmüş olanları sakın ölü sanma. Bu yanılgı olur.Onlar,
Rableri katında diridirler ve rızıklandırılmaktadırlar.Onlar orada Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerle sevinirler ve arkalarından henüz şehit olup da
kendilerine ulaşmamış olanlara kendilerine korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.”8
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8 Âli İmran 169170.

İslâmî Ölçülere Göre Güzel Giyimin Maddi Şartları
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Bütün güzelliklerin kaynağı ve yaratıcısı olan Yüce Allah her bir varlığı güzel yaratmıştır. En güzel kıvamda yarattığı insanı da İslâm’la güzellikler yarışına çıkarmıştır.Bu yarışta başarı gösterecekleri de Güzellikler yurdu olan ebedî
Cennetlere varis kılmıştır. İslâm’la güzellik yarışına çıkarılan insana sözde,
davranışta ve işte güzellik emredildiği gibi giyimde de güzellik emredilmiştir.
Bu hutbemizde dinimizin güzele erdirmek için koyduğu maddî nitelikli
şartları özetlemeye çalışacağız.
a) Elbisenin örtücü olması
İslâm Dini’nin koyduğu güzellik ölçülerine göre giyimde güzele ulaşmanın ilk şartı elbisenin şerîatımızın emirleri gereğince örtülmesi gereken yerleri
örtecek şekilde yapılmış olmasıdır.
Ayrıca vücut hatlarını belirlemeyecek biçimde geniş, azaların (organların)
tabiî rengini açığa vurmayacak şekilde sık dokulu olmasıdır.
Meselâ, Nur sûresinin 31. âyetinden İslâm bilginlerinin genel kabul gören
anlayışına göre kadında örtünmesi gereken yerler yüz ve eller müstesna vücudun diğer bütün uzuvlarıdır.
Kadın için örtünmesi gereken yerleri tam anlamıyla kapatmayan, kapatsa
da vücut hatları ve rengini gösterecek şekilde dar ve ince olan giysi İslâm’a uygun değildir,çirkindir. Çirkin olduğu için de günah ve azâp sebebidir.
Elbisenin örtülmesi gereken yerleri örtmesi gereği kadar içinde yaşanılan cemiyetin örfüne göre erkeğin giydiği elbisenin kadın elbisesine, kadının
giydiği elbisenin de erkek elbisesine benzememesi, yani karşı cinsler arasında
benzeşmeye vasat hazırlayıcı olmaması da gerekir.

-Allah şanını artırsın.- Peygamberimiz davranışta kadınlaşan erkeklerle,
erkekleşen kadınlara lanet ettiği gibi bu benzeşmeye vesile olacak giysileri giyenleri de lânetlemiştir.1
İslâmî giyinmenin diğer bir şartı da elbisenin canlı varlıkların resimleri ve
motifleri ile desenli olmamasıdır.
b) Temiz olması
İslâmî giyimin güzele erdirici maddî şartlarının ikincisi giyilecek elbisenin tertemiz olmasıdır.
Elbisenin temiz olması sadece görünür kirlerden beri olması demek değildir. Giyildiğinde namaz kılınabilir derecede temiz olmasıdır.
“Elbiseni tertemiz kıl.” şeklindeki Müddessir sûresinin 4.âyetiyle verilen
ilâhî emir Peygamberimizin şahsında bütün mü’minlere verilmiştir.2
573

c) Elbisenin kâfirlerin elbisesine benzemesi
İslâmî ölçülere göre giyimde güzele ermenin üçüncü şartı giyilen elbisenin Budistler, Museviler, Hıristiyanlar ve Komünistler gibi İslâm dışı topluluklardan birine ait özel giysilerden biri olmaması ve onların giysisi olduğu çağrışımını yaptıracak derecede benzememesidir.
Peygamberimizin “Bizden başkasına benzemek isteyenler bizden değildir.”
buyurarak koyduğu genel ölçü benzeşmeyi içeren giyimi ebediyen çirkin kılmıştır.
d) Elbisenin lüks olmaması
Mümin için meşru ve güzel giyimin dördüncü şartı giyilecek elbisenin, israf çerçevesine girecek şekilde çok ve lüks olmaması ayrıca erkeklere haram
kılınan maddelerden mamul ve süslü bulunmamasıdır.
Elbisenin lüks olduğunu belirleyecek objektif ölçü, giyilen elbisenin toplumda çoğunluğun giysilerinden pek çok farklı olması ve dikkatleri büyük ölçüde çekecek derecede cazibeli olmasıdır. Bundan kaçınılmalıdır.
1 EtTac, 3/179.
2 S. Tirmizî, Hn. 2696.

Elbisenin erkeklere haram kılınan maddelerden yapılmamış olması ise tabii ipekten yapılmamış olması ve altından üretilmiş takıları ihtiva etmemesidir.
Bu itibarla meselâ mümin erkek tabîi ipekten mamul gömlek giyemez.
Altın yüzük, manşet ve kolye takamaz. Yırtıcı hayvan derilerinden de kaçınılması gerekir.
Burada değinmişken açıklayalım: erkeklerin boyunlarına taktığı kolye ve
zincirler altından olmasalar da sakıncalıdır.Zira bizim örfümüzde boğaza kolye ve zincir takmak kadınlara hastır. Kadınlara benzemek ise haramdır.
Peygamberimiz ipek ve altın konusunda şöyle buyurmuştur:
“İpek elbise ve altın (takılar) ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helâl
kılındı.”
“Dünyada ipek elbise giyen kişi, âhirette ipek elbise giyemez.”]3
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Evet, bunlar haramdır, müminler için çirkinliktir.
Burada bilvesile ifade edelim ki, erkek elbiseleri için yakalara, kollara ve
diğer bölümlere eni-boyu üç dört parmağı geçmeyen ipek parçaları ile süs
yapılabilir. Bu caizdir.4
Haram olan lükse konu elbiselerden kaçınmadıkça giyimde meşruluğa ve
güzele ulaşılamayacağı içindir ki Peygamberimiz ilk müminleri şöylece uyarmıştır!
[“Dinliyor musunuz; dinliyor musunuz? Giyimde sadelik imandandır. Giyimde sadelik imandandır.”
“İsrafa düşmeksizin ve büyüklük duygusuna kapılmaksızın yeyiniz. (Dilediğinizi) giyiniz. (Çevrenizin muhtaçlarına da yedirip-giydirerek de) sadaka
veriniz.”]5
e) Elbisenin güzel/hoş görünümlü olması
Bu da İslâmî giyimin bir güzellik şartıdır. Bu şarttan maksat elbisenin vücuda uygunluğu, renkleri arasında uyumluluğudur.
Vücuda oldukça büyük gelecek bir giysi ile renkleri canlı ve birbirine zıt
3 R. Salihîn, B. Tahrim-i libasil-Hariri.
4 FethülKadîr, 8/91.
5 M. Mesâbîh, Hn. 4345; EtTac, 3/163.

olan giysinin dikkatleri olumsuz yönde çekeceği, göze hoş görünmeyeceği, sonuç olarak da bakanların hafife almalarına neden olacağı bir gerçektir.
Bu sebeple giyside vücuda uygunluk ve renk ahengi de bir güzellik şartıdır. Bu şarta da önem verilmesi gerekir. Giyinmekten maksat yalnız ve yalnız
örtünmek soğuktan ve sıcaktan korunmak değildir.
Kur’ân’ın açıklamasına göre giyinmek örtünmek için olduğu kadar güzelleşmek içindir de.
Araf Sûresi Âyet 26:
“Ey Âdemoğulları! Size cinsel organlarınızı örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise verdik. (Günahlardan koruyacak) İslâmî bilgi ve bilinç libası ise, şüphesiz o daha hayırlıdır…”
Giyimdeki ana gayelerden biri güzelleşmek olduğu içindir ki Rabbimiz
müminlerin kültür ocağı ve ibadet mahalli olan camilere giderken güzel giyinmesini şöylece emir buyurmuştur:
“Ey Âdemoğulları!
(İbadet etmek, bilginizi artırmak ve ilişkilerinizi geliştirmek için)camilere gittiğinizde güzel elbiselerinizi giyin,yeyin,için. Ancak israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez..”6
Elbisenin beğenilecek vasıfta güzel olması lüzumunu Peygamberimizin
aşağıdaki emirlerinden daha açık bir şekilde öğreniyoruz:
“(Ey Müminler!) Sizler mümin kardeşlerinizin yanına giderek ilişkiler kuracaksınız. Bu sebeple beraberinizde götürdüğünüz eşyanın bakımı ve temizliğine
önem veriniz. Elbiselerinizi uygun hale getirerek güzelleştiriniz ki insanlar arasında bir benek gibi (dikkat çekenlerden) olunuz. Şüphesiz Allah çirkinliği ve çirkinliğin benimsenmesini sevmez.”7
Elbisenin güzel, hoş görünümlü olması konusunun özellikle kadınlarımız
tarafından yanlış değerlendiril-memesine bilhassa değinmek isteriz.
Toplumsal ilişkilerini dişilikleri üzerinden değil kişilikleri üzerinden yapmakla yükümlü olan kadınlarımız giyimle ilgili açıklanan şartlardan dinî esaslara uygunluk şartına özenle uyacaklar ve hususiyle elbiselerinin bizatihi süs
olma vasfını taşımamasına dikkat göstereceklerdir. Zira İslâmî anlamda elbise6 Araf, 31.
7 R. Salihin, B. Sıfat-ı Tûlil-Kamısı, Hn.799
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nin güzellik vasfını taşıması ile kadının dişiliğini belirginleştirici süs olma vasfını taşıması ayrı ayrı şeylerdir.
Müminler!
İnsan ruh ve bedenden oluştuğu için İslâm’da ruhun yanı sıra şekil de
önemlidir.
-Salat ve Selam üzerine olsun-Peygamberimizin şekille ilgili bazı hadislerini doğru anlamalıyız.Örneğin O,bir sözlerinde şöyle buyurur:
“Şüphesiz Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. O sizin ancak
kalplerinize ve amellerinizdeki niyetinize bakar.”8
Bu gibi hadisler şeklin mutlak anlamdaki önemsizliğini değil kalpteki niyetin/ihlasın şeklî görüntüye üstünlüğünü açıklamaktadır.
Sözü Peygamberimizin yaptığı ve yapmamızı öğütlediği bir duâ ile bağlayalım:
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Allah’ım! İçimi dışımdan daha güzel kıl. Dışımı da güzelleştir.

8 C. Sağîr, 1/74.

İslamî Ölçülere Göre Güzel Giyimin Manevi Şartları

Güzel olan Rabbimiz, sözlerin en güzeli kıldığı Kur’ân’ın Mülk sûresinin
ikinci âyetiyle güzellikler yarışına çıkarıldığımızı şöylece açıklamaktadır:
“Bütün yarattıkları üzerinde egemen olan Allah’ın şanı yücedir. Çünkü O, her
şeye gücü yetendir.Sizi sınamak ve böylece hanginizin daha güzel iş yaptığını belirlemek için ölümü ve hayatı yaratandır.”
Çıkarıldığımız güzellik yarışında elbiselerimizi de güzelleştirmemiz emredilmiştir.
Kur’ân ve Sünnet düsturlarına göre güzelleştirilebilmesi için elbisenin vücudu örtücü ve tertemiz olması, batıl din ve ideolojilerin bağlılarının giysilerini çağrıştırmaması, hoş görünümlü fakat lüks olmaması gerekir.
Dinî ölçülerimize göre giyimde güzele ulaşılabilmesi için giysilerin değinilen maddî şartları ihtiva etmesi lüzumu kadar aşağıda sunacağımız manevî
şartları da ihtiva etmesi zaruridir.
Müminler!
a) Elbisenin Helâl yollardan sağlanan Helâl kazançla alınmış olması giysilerimiz için gözeteceğimiz ilk manevî şarttır.
Haram kazançla alınmış elbise dış görünüşü itibariyle güzel olsa da manen pistir/çirkindir.
Öylesine çirkindir ki maddî pisliklere bulaşmış elbise ile Allah katında
kabul edilir ibadet yapılamayacağı gibi haram kazançla alınmış elbise ile de
yapılamaz.
-Allah şanını artırsın-Peygamberimiz bu gerçeği bir hadîslerinde şöylece
açıklamıştır:
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“Üzerinden çıkarıncaya kadar haram kazançla alınmış elbise giyen kişinin namazı ve orucunu Allah kabul etmez.”1
Bu ve benzeri hadîsler açıkça öğretmektedir ki giyimde güzele ulaşmak
için elbisenin karanlığı sembolize eden zülüm yoluyla edinilmiş kazançla değil helâl para ile alınması zarurîdir.
b) İslâmî ölçülere göre giyimde güzele erebilmemiz için uymamız gereken
bir diğer manevî şart da elbiseyi benlik duygularını tatmin etmek ve insanlara
üstün olmak maksadıyla almamak veya böyle bir gaye ile giymemektir.
İnsanları büyüklük duyguları ile küçültecek ve fakir müminlerle temastan
alıkoyacak bir giyim tarzı elbette çirkindir. Allah’ın azabına uğratacak böylesine bir çirkinliğe bulaşmamaları içindir ki Peygamberimiz ilk müminleri ve onların şahsında bizleri öğütleri ile sürekli uyarmıştır.
İlk müminlerden Ebû Cerî ElHacimi (r.a.) Hz. Peygamber’e gelerek şöyle dediğini anlatıyor:
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 Ya Resûlellah! Biz çölde yaşayan insanlarız. Uygulamamız halinde Al
lah’ın bizi faydalandıracağı amelleri bize öğretir misiniz?
Allah’ın Resûlü (s.a.) şu öğütleri verdi.
- Kovandaki suyu, isteyenin kabına boşaltmak ve mümin kardeşine güler
yüzle konuşmak gibi de olsa iyi, güzel ve doğru olan hiç bir sözü, işi ve davranışı küçümseme. Aman büyüklük duygusu içinde giyinme; örfümüzde yapıla geldiği gibi elbiseni yerlerde sürükleyecek çalım satmaya kalkma. Zira bu
tür davranış kibirdir. Allah büyüklük taslama olan kibri sevmez….”2
Anlamını sunduğumuz hadisten açıkça anlaşıldığı üzere diğer insanlardan farklı ve üstün olmak amacı ile giyinmek kibirdir. Kibir ise Cehennem’e düşürecek büyük bir günahtır. Ancak farklı ve üstün olmak amacı
ile değil de temiz ve güzel olmak gayesiyle giyinmek kibir değildir.
Ülkemizde İslâm Dini’ni aslî güzelliği içersinde tanıyamamış bazı dindar
kesimlerde güzel giyinmek doğrudan kibir olarak değerlendirilmektedir.
Bu değerlendirme hiç şüphesiz hatadır. Zira güzel giyim kibirle doğrudan
doğruya bağlantılı değildir.

1 ElFıkh AlelMezahibilErbaa, 2.
2 S. Ebû Davud, K. Libas B. Macâe Fi Isbalilİzar.

Kibir bir vicdan pisliğidir. İnsanları küçük görmek ve hakkı kabul etmemektir.
Aşağıda sunacağımız hadis bu gerçeği açıklamaktadır.
“İlk müminlerden Hz. Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor.
Hz. Peygamber bir öğütlerinde:
- Kalbinde zerre miktarı kibir olan kişi (ceza görmeksizin) Cennet’e giremez, buyurdu.
Hz. Peygamber’in (s.a.) bu ürpertici açıklaması üzerine) bir sahâbi şöyle soruverdi:
 Ya Resûlellah! İnsan elbisesinin beğenilir, ayakkabısının güzel olmasını
sever. (Bu duygu kibir midir?)
- (Hayır, bu kibir değildir.) Zira Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir (büyüklük taslayarak) hakkı/doğruyu kabul etmemek ve insanları küçümsemektir.”3
Müminler!
Güzel giyinmekle kibir arasında doğrudan doğruya bir bağlantı olmadığı muhakkak olmakla beraber, dolaylı bir ilişki muhtemeldir. Bu ihtimal sebebiyledir ki Peygamberimiz her yeni elbise giydiğinde Allah’a şöylece hamd
ve duâ etmiştir:
“(Allah’ım!) Sana hamdolsun. Bana bu elbiseyi giydiren sensin.
(Allah’ım!) Senden bu elbisenin (hakkımda) hayırlı olmasını diler, yapılış
(ve kullanılış) gayesinin de hayra dönük olmasını isterim.
(Allah’ım!) Bu elbisenin şerrinden ve yapılış ve kullanılış (gayesindeki
kibre yönetici) şerrinden de sana sığınırım.”4
Peygamberimiz hamd ve duâ ederek örnek olmakla yetinmemiş ayrıca
bizleri de teşvik etmiştir.
Örnek olarak sunacağımız bir hadislerinde şöyle buyurmuştur:
“Bir mümin yeni bir elbise giyer ve “yaşadığım sürece vücudumu/avret mahallimi örteceğim ve güzelleşeceğim bu elbiseyi bana giydiren Allah’a hamdolsun” diyerek hamd eder, sonra da giyip eskittiği elbiseyi bir fakire bağışlarsa onun dirisi ve
ölüsü Allah’ın koruması ve örtüsü altında olur.”5
3 EtTac, 5/32.
4 EtTac, 3/1667; Ebu Davud, Libas 1.
5 R. Salihin Hn.803; Müsned 3/338.

579

Müminler!
Güzel giyimle kibir arasındaki dolaylı ilişki sebebiyle şer doğabileceği
içindir ki Peygamberimiz giyinirken hayır talep etmiş, şerden Allah’a sığınmışlardır. Ayrıca bizleri giyimde alçak gönüllü olmaya teşvik buyurmuş, güzelliği
sade giyimde görerek mütevazi giyinen müminleri de şöylece müjdelemiştir:
“Bir kimse lüks elbise alabilir durumda iken Allah’ın sevgisine ermek
maksadıyla tevazu gösterir de lüks elbise alıp-giymezse Kıyamet Günü’nde Allah o kulunu diğer insanların önünde huzuruna çağırır da ona imanlı kullara
has elbiseler içinden dilediğini seçip giymek hakkını verir.”6
Burada mevzuumuzla ilgili bir gerçeği daha duyurmak isterim. Giyimde
mütevazi olalım. Ancak giyimde mütevazi olalım derken pejmürdeliğe yönelmek, Allah’ın verdiği nimetleri üzerimizde göstermemek de büyük bir hatadır. Nitekim ilk müminlerden EbulEhvas bu hataya düştüğü için Peygamberimiz tarafından uyarılmıştır.
580

“Adı geçen sahabi şöyle anlatıyor.
Eski ve kirli bir elbise giyinmiş olarak yanına geldiğimde Allah’ın Resulü
ile aramızda şu konuşma geçti:
 (Ya EbelEhvas!) Senin malın var mı?
 Var ya Resûlellah!
- Ne gibi malların var?
- Allah’ın bana verdiği deve, at, koyun-keçi nevinden mallarım var. (Ayrıca) esirlerden (hizmetçilerim) var.
 (Ya EbelAhvas!) Allah sana mal verdiği zaman O’nun verdiği nimetin örneği ve üstünlüğü üzerinde görülsün.”
“Çünkü Allah verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmeyi sever.”7
Bizler Müslümanız. Dinimizin koyduğu giyimle ilgili güzelliğe erdirici,
bir diğer anlatımla örtünmesi gereken organlarımızı örten tertemiz,bolca, güzel fakat sade görünümlü elbiseler giyinmeliyiz. Elbiselerimiz ve aksesuarlarımız batıl din ve ideoloji bağlılarını da çağrıştırmamalıdır.benzememelidir.
Ayrıca elbiselerimizi katıksız Helâl kazançlarla almalı, insanlara üstün olmak amacıyla da giymemeliyiz,
6 EtTac, 3/162; R.Salihin Hn.803.
7 R.Salihin Hn.804.

Genel ve giyimle ilgili özel güzellik şartlarına uyarsak bedenimizi ve ruhumuzu güzelleştirmiş, kendimizi halka ve Hakka sevdirmiş oluruz. Cennet’e ve
giysilerine de hazırlanmış oluruz.
Sözü Rabbimizin müjdeleyici âyetlerine bırakalım:
“Allah’ın emirleri ve yasaklarına uyarak hayatlarını güzelleştirenler güvenli bir
yerde,bahçelerde ve pınar başlarında olacaklardır.Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecekler ve karşılıklı olarak oturacaklardır.”8
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8 Duhan 51-53.

Güzel Söz Söylemek Görevimizdir

Güzel olan, güzellikleri yaratan Rabbimiz genelde hayatımızı,özelde sözlerimizi güzelleştirmemizi emretmektedir.
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Sözlerin en güzeli kıldığı Kur’ân’da, güzellikler örneği kıldığı Sevgili Peygamberimiz aracılığı ile bizlere şöyle buyurmaktadır:
“(Ey Peygamber!) Sen Kullarıma söyle: sözün en güzelini söylesinler. Çünkü
Şeytan insanların aralarını açmaya çalışır. Gerçekten de Şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.”1
Mevlâmızın bu buyruğu ile dinimiz bizlere güzel söz söylemeyi bir ibâdet
görevi kılmıştır.
Güzel söz söylemekle mükellef kılınan biz müminler, bu vazifemizi yapabilmek için hangi sözlerin güzellik vasfını taşıdığını bilmek mecburiyetindeyiz.
Bilmek mecburiyetindeyiz, çünkü güzel söz söylemek bizi Hakk’a ve Halka sevdirecek, dünya ve âhiret hayatımızı mutlu kılacak çok mühim bir ameldir. Güzellik vasfını taşımayan söz söylemek de şüphesiz bizi sevimsizleştirecek ve azaba sürükleyecek büyük bir günahtır.
Güzel söz: doğru, faydalı, sevindirici ve muhatabın seviyesine uygun olan
sözdür.
Mevzuumuzla alakalı Kur’an ve Sünnet ölçülerine göre tesbit ettiğimiz bu
vasıfları ana çizgileri ile göstererek “güzel sözü” tanıtmaya çalışalım.

1 İsra 53.

a) Güzel söz doğru olan sözdür
Doğru söz güzel söz olduğu içindir ki Rabbimiz şöyle buyurur:
“Ey İman edenler! Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan sakının. Doğru
söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzene koysun ve günahlarınızı bağışlasın...”2
Doğru söz güven ve sevgi doğurur, güzelliklere erdirir. Yalan söz güvensizlik ve nefret tevlid eder, çirkinliklere düşürür.
Yalan söz çirkinliklere bulaştırdığı için güzellik kaynağı olan imana zıttır.
Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:‘
“Acı da olsa doğruyu söyle...”
“Yalandan da sakınınız. Çünkü yalan imana aykırıdır.”3
tır.

Müminler olarak vazifemiz daima doğruyu söyleyerek güzel sözlü olmak-

b) Güzel söz faydalı olan sözdür
Faydalı söz ise öğretici, İslâm’ın, ortak aklın ve ilmin gerektirdiklerine çağırıcı, Batıl’lardan sakındırıcı ve ibret verici sözdür.
Söz faydalı olduğu sürece mutlak hayırdır. Hayır oldukça da söylenmelidir. Bunun içindir ki Peygamberimiz şöylece öğüt verir:
“Allah’a ve Âhiret Günü’ne iman eden kimse sözün mutlaka hayırlısını söylesin. (Hayırlısını söyleyemiyorsa) konuşmasın.”4
Evet, sözün hayırlısını söyleyemeyen sükût etmelidir, çünkü hayırlı olmayan söz zararlı olmasa dahi kaçınılması gerekli bir lağivdir/ faydasızdır. Mümin faydasız söz iş ve davranışlarla meşgul olmamalıdır. Zira Rabbimiz Firdevs Cennetlerine girecek gerçek müminleri: “Onlar lağıvdan/faydasız söz ve
işlerden şakınıcıdırlar.” şeklinde vasfederek övmekte, Peygamberimiz de şöyle buyurmaktadır:
“Kendisini ilgilendirmeyen; (faydasız söz ve işleri bırakması) müminin
Müslümanlığının güzelleşmiş olmasındandır.”5

2
3
4
5

Ahzab 7071.
K. Hafâ Hn. 1890, 865.
EtTac 5/183.
Müminun 5; EtTac 5/186.
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Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanan müminler olarak sözün faydalısını söyleyerek güzel sözlü olmak elbetteki en kudsî vazifemizdir.
c) Güzel söz sevdirici ve sevindirici olan sözdür
Müjde vasfını taşıyan, kaba bir tebliğ tavrıyla değil de ince bir telkin edasıyla şefkatle söylenen her sevdirici ve sevindirici söz pek tabîi ki güzeldir.
Bizleri bu güzelliğe erdirmek içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyip -sevdiriniz. Nefret ettirmeyiniz.”
“(Sevdirici ve sevindirici) tatlı bir çift söz (muhataba verilmiş) bir sadakadır.”6
Evet, tatlı bir çift söz Kur’an açıklamasına göre ardından başa kakılan
maddî bir sadakadan daha hayırlıdır.
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Sevdirici ve sevindirici güzel söz pek hayırlı bir amel olduğu içindir ki,
kazandıracağı mükâfat da pek büyüktür.
Bu büyük ecri bildirmek için Şanlı Peygamberimiz müminlerden bir topluluğa şöyle buyurdular:
“Cennette içi dışından, dışı içinden görülen özel bölümler vardır.
Ashab-ı Kiramdan bir zat ayağa kalkarak:
 Ya Resûlellah! Bu özel yerler kimlere verilecek? diyerek sorunca Peygamberimiz şu cevabı verdiler:
- Bu yerler (sevdirici ve sevindirici sözlerle) tatlı tatlı konuşan, yemek yediren oruca devam eden ve insanlar uykuda iken geceleri kalkıp Allah’ın rızası için namaz kılan müminlere verilecektir.”7
Nefret ettirici ve üzücü söz elbetteki çirkindir. Çirkin olduğu için de
Âhiret azabına sürükleyicidir.
Peygamberimiz “(Sözleri işleri ve davranışlarıyla) ızdırab veren kişi Cehennem’e girecektir.”8 buyurmakla bu gerçeği açıklamıştır.

6 M. Mesâbîh Hn. 3722; K. Hafâ Hn. 1947.
7 EtTac 5/64.
8 ElCamiusSağîr 2/94.

Mükâfat ve ceza gerçeklerini bilen müminler olarak sevindirici sözlerle
güzel sözlü olmak elbette vazifemizdir.
d) Güzel söz muhatabın seviyesine uygun olan sözdür
Bu tür söz şüphesiz güzeldir. Muhatap tarafından-anlaşılmayan, kavranılmayan sözün doğruluğunun, faydalılığının ve de sevdiriciliğinin bir anlamı olmaz ki güzel olabilsin.
“(Rabbimiz tarafından) insanlara aklî seviyelerine uygun olarak konuşmakta
emrolunduk.”9 buyuran peygamberimiz bize güzellik ölçüsünü vermiştir.
Nahl sûresinin 125. âyetinde bu ölçüyü İslâm Dini’ne çağırırken kullanmamızı emreden Rabbimiz, muhatabımızın durumuna göre bazen aklî ve ilmî
deliller serdetmemizi, bazen güzel öğütler vermemizi ve bazen da en güzel
usulle tartışmaya girmemizi emrederek bize netice almanın verimli yollarını
göstermiştir.
Muhatabın seviyesine uygunluğu sözün güzelliği olduğu gibi anlaşılamayacak kadar kısa, usanç verecek kadar uzun olmaması da güzelliğidir.
Hususiyle çok söz hatadan uzak kalamayacağı için uzunluğu nisbetinde
çirkinleşir ve sebeb-i azap olur.
Bu gerçeği bildirmek içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
[“Allah’ı anma,doğrulara çağırma ve yanlışlardan sakındırma vasfını taşımayan bütün sözler insanın hiç şüphesiz lehine değil aleyhinedir.”
“(O halde) Allah’ı anmaksızın sözü çok (uzatarak çirkinleştir) meyin. Zira Allah’ı anmaksızın çokça konuşmak kalp katılığına sebeptir. Allah’a en uzak
olan insanlar ise katı kalpli insanlardır.”]10
Allah’ın rahmetine uzak olmanın sonucu ise pek tabii ki Âhiret zilleti ve
elemidir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur.
“Kıyamet Günü’nde sizden kendilerini hiç mi hiç sevmeyeceğim ve benden pek
çok uzakta kalacak olanlarınız çok konuşanlarınız, sözleriyle insanlar üzerinde üstünlük sağlamak isteyenleriniz ve bir de kendilerini büyük görenlerinizdir.”11
Mevzuumuzu hulâsa ederek deriz ki,Rabbimizin her bir emrine itaat gibi
9 Keşfûl-Hafa, Hadis No: 592.
10 EtTac 5/183184.
11 a.g.e, 5/64
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sözün güzelini söylemek de ibâdettir. Doğruluk, faydalılık, sevdiricilik, sevindiricilik, muhatabın seviyesine uygunluk ise güzel sözlü olmanın ana yollarıdır. Bu yollar Cennet’e götüren ibadet yollarıdır.
Müminler!
Sözün güzelini söylemeye çalışalım. Zira çirkin söz halkın nefretini ve
Hakk’ın da azabını çeker. Bunun içindir ki Peygamberimiz ‘İnsanları Cehennem’e düşürecek en çok hangi amellerdir?’ sorusunu, “Dil ve cinsel organla işlenen amellerdir.” buyurarak cevaplandırmıştır.”12
Güzelini söylemekle emrolunduğumuz sözü güzel bitirebilmek için çirkinliklerden koruyucu ve güzelliklere irşad edici yücelikteki bir hadîsle sözü
bağlayalım.
 (Ey Müminler!) Kim bana iki ayağı arasındaki üreme organını ve iki çenesi
arasındaki dilini (haram kılınan işlerden) koruyabileceğine garanti verebilir ki ben
de ona Cennet’i garanti edeyim.”13
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12 a.g.e. 5/62
13 a.g.e. 5/183.

Davranışlarımızı Güzelleştirmekle Mükellefiz

İslâm, yaratılıştan sahip kılındığımız güzellikleri görevleştiren, hayatlarını ibadetleştirerek güzelleştirenleri de güzellikler yurdu Cennetlerle müjdeleyen dindir.
Dinimiz kılık-kıyafette sözde ve işte güzele talip olmamızı öğütlediği gibi
davranışta da güzeli yaşamamızı emir ve tavsiye buyurmuştur.
Hayat Nizâmımız Kur’ân-ı Kerim’de Rabbimiz şöyle buyurur:
“Allah’ın sevgisini kazanmak için harcamalar yapın. Ellerinizle oluşturduğunuz (çirkinliklerle) kendinizi tehlikeye atmayın. Davranışlarınızı da Allah görüyor duygusu içinde güzelleştirin Şüphesiz Allah (davranışlarını) güzelleştirenleri
sever.”1
Her bir emrine itaat ibadet olduğu gibi Rabbimizin davranışlarımızı güzelleştirmek emrine itaatimiz de bizler için ibadettir. Bizler Rabbimizin bu emrini Peygamberimiz buyrukları çizgisinde uygulayarak davranışlarımıza güzellik kazandırabilirsek az amelle de halkın sevgisine ve Hakk’ın rızasına erebiliriz.
a) Normal münasebetlerde güzel davranmak
Evlâdebeveyn, âmirmemur, işçiişveren, hocatalebe, müşteritüccar,
dost-akraba ve komşu olarak sürekli veya geçici ilişkiler içersinde bulunduğumuz insanlara karşı davranışlarımızı güzelleştirmekle ve bu uğurda samimi bir
gayret göstermekle yükümlüyüz.

1 Bakara 195.
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Ahlâkî güzelliklerin renk renk belireceği davranışlarımızın sadaka bir diğer anlatımla ibâdet olduğunu Peygamberimiz müjdelemiştir. -Allah şanını artırsın- o şöyle buyurur:
“Samimi gülüş,
Şefkatli bakış,
Âdil davranış,
Selâm veriş,
Af ile geçiş,
Feragat ediş,
Nefsimiz için arzuladıklarımızı insanlar için seviş,
Her iyi, güzel ve doğruya yöneliş
birer Sadaka’dır/İbadet’tir.”2
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Her bir sadakanın en az on sevapla mükâfatlandırılacağını bildiren de
O’dur.
Bütün müminlere ve hususiyle aramızda mütekabil İslâmî vazifeler-haklar
bulunan ferdlere karşı normal ilişkilerimizde güzel davranışlara yönelmeden
olgun bir mümin olmak mümkün değildir.
b) Kötülükler ve çirkinlikler karşısında güzel davranmak
Normal davranışlar karşısında olduğu gibi kötü ve çirkin davranışlar karşısında da güzel tavır takınmakla mükellefiz.
İslâm Dini’nin teklif ettiği güzel ahlâk işte budur. Peygamberimizin ifadesiyle:
dır.”

“Güzel ahlâk; vermeyene vermen, gelmeyene gitmen, zulmedeni bağışlaman-

Güzel bir davranışa benzeri güzel bir davranışla karşılık vermek asgarî bir
fazîlettir. Asıl güzellik bilerek veya bilmeyerek reva görülen kötülükler ve çirkinlikler karşısında sabırlı ve adaletli davranabilmek, özveride bulunabilmektir.
Böylesine bir davranış yüceliğine erebilmek kültürel bir cihad’dır.
2 Bak. S. Minberinden İslâm Nizâmı, İkinci cilt “Mü’min Rahmet Kaynağıdır” Hutbesi.

Bu kudsî cihad kırgınlıkları gidermenin, ihtilâfları çözümlemenin ve düşmanlıkları dostluklara dönüştürmenin en erdemli yoludur.
Bizleri bu tür güzel davranışlarla yüceltmek içindir ki Mevlâmız şöyle buyurmuştur:
“Güzellik ile çirkinlik, kötülük ile iyilik müsavi değildir. Sen (çirkinliklere) en güzel; (kötülüklere) en iyi davranışla karşılık ver. Eğer böyle yapabilirsen seninle arasında düşmanlık olan kişiyi candan bir dost gibi bulursun.”3
c) Hak’ka çağırmada güzel davranmak
Güzellikler manzumesi olan İslâm Dini’ne inanan biz müminler İslâm’ın
hayatı güzelleştiren düsturlarına çağırmakla görevliyiz. İslâm’ın çağlar üstü
prensiplerine çağırırken de güzel bir görünüm ve davranış içinde en güzel
usulleri kullanmakla vazifeliyiz.
Zira ince bir telkin edasından yoksun kaba ve çirkin bir tebliğ tavrı, çağırmak değil, kaçırmaktır.
Bunun içindir ki Rabbimiz bizleri şöylece irşad buyurmuştur:
“Rabbinin yoluna aklî ve ilmî deliller serdederek ve güzel öğütler vererek çağır,
(gerektiğinde) karşındakilerle en güzel yöntemlerle tartış…”
“... (Ve) yumuşak söz söyleyin...”4
Aşağıda nakledeceğimiz Allah’ın Resûlü ve yüce ashabına ait davranış şekillerini sergileyen olay, tebliğde güzelce davranmanın zaruretini bakınız nasıl vurgulamaktadır.
“Bir çöl adamı, (görgüsüzlüğü sebebiyle olacak gelip oturduğu) Peygamber Mescidinde ayağa kalktı ve (bir kenara) işeyiverdi.
Sahâbîler de adamcağızın başına üşüşüverdiler.
Durumu izleyen Peygamberimiz onlara şöyle buyurdu:
- Adamcağızı bırakın, sidiği üzerine de bir büyük kova su dökün. Siz kolaylaştırmakla vazifelendirildiniz. Zorlaştırmakla görevlendirilmediniz.”5

3 Fussilet 34.
4 Nahl, 125; Tahâ 44.
5 Buharî K. Vudû B. SabbilMai... 1/61.
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d) İlmî, siyasî ye ideolojik tartışmalarda güzel davranmak
Biz müminler, ilmî, siyasî ve ideolojik vasıflı oturumlarda ve tartışmalarda bile güzel bir tutum izlemekle vazifeliyiz.
Zira bizim için asıl olan üstünlük sağlayarak şahsiyetlerimizi yüceltmek
değil, hakikati tebliğ ederek sırasıyla İslâmî,aklî ve ilmî doğruları hâkim kılmaktır.
Rabbimiz şöyle buyurur:
“...(İslâm Dinini kabul etmek istemeyen) insanlarla en güzel (usuller)le
mücadele et...”
“Yahudiler ve Hıristiyanlarla da en güzel (metodlar) la tartış...”6
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Bu ilâhî emirlere muhalefet eder ve kaba bir bildiri tavrını meslek tutar,
fikrî tartışmayı karşı tarafın şahsiyetlerini ve Batıl inançlarını yerme vesilesi yaparsak, muhtemelen kendi mukaddes değerlerimize dil uzatılmasına sebep oluruz ki bu tür bir davranış büyük günahlardandır. Kur’an’ımızda şöyle buyurulur:
“Allah’ı bırakarak O’ndan başka güçlere yalvarıp yakaranlara sövmeyin ki onlar da bilgisizce düşmanlıklarından dolayı bilmeden Allah’a sövmesinler...”7
Anlamını sunduğumuz âyetin işaret buyurduğu incelik nedeniyle karşıtlarımızın tartışma adabına aykırı davranışları karşısında bile dengeyi korumak
durumundayız. Çünkü Rabbimiz şöyle buyurmuştur:
“Onlar, Allah’ın kalplerinde olanları bildiği kimselerdir. Onlara yaptıklarına
karşılık verme. Ama onlara öğüt ver. Nefislerine hoş gelecek etkileyici sözler söyle.”8
Ancak bu hassasiyet enginliğinin İslâm ahlâkından kaynaklandığını ve
muhataplarımızın davranışlarını fiili tecavüzlere dönüştürmemeleri ile şartlı
olduğunu da bilmemiz ve gerekirse bildirmemiz lâzımdır.
Muhterem Müminler!
Açıklanmaya çalışıldığı üzere davranışlarımızı güzelleştirmekle yükümlü
olduğumuz gibi güzelle iktifa etmeyip en güzele talip olmakla da öğütlüyüz.
Kur’ân’ın Zümer Sûresi’nin 55 âyetinde:
6 Nahl 125; Ankebut, 46.
7 Enam 108.
8 Nisa 63.

“Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun....” buyrulmuştur.
Meselâ adaletli bir davranış güzeldir. Ama affedici bir davranış daha da
güzeldir.
Bizler müjdelenen bahtiyar kullardan olmak için daima en güzeli gaye
edineceğiz.
Rabbimiz şöyle buyurur:
“...(Ey Peygamber!) emirlerimizi/öğütlerimizi dinleyip de en güzeline talip olan kullarımı (rahmetim ve Cennetim ile) müjdele. Onlar Allah’ın kendilerini iman ve hayat güzelliklerine erdirdiği kişilerdir, akıllarını (ilâhî ölçüler
çizgisinde) kullanabilen kimselerdir.”9
Neylerse güzel eyleyen Mevlâmızdan davranışlarımızı güzelleştirmesini
dileyerek mevzuu, ilgili hadîslerle bağlayalım.
Peygamberimiz buyururlar:
“... Size Cehennemlikleri bildireyim mi? Her sert mizaçlı, kaba, hayırdan
alıkoyan kibirli kişi Cehennemlikdir.”
“... İnsanları daha ziyade Cennet’e sokacak ameller Allah’a sevgi ve saygı, bir
de davranış güzelliğidir.”10

9 Zümer 1718.
10 İ. Mace Hn. 4116; EtTac 5/62.
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İşin Güzelini Yapmak İbadettir
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Bütün yeryüzü varlıklarını biz insanlar için yaratan Yüce Rabbimiz biz insanları da kendi zatına ibadet etmemiz için halketmiştir. Mülk sûresinin ikinci âyetine göre ibadet etmek Rabbimizin buyrukları çizgisinde en güzel işleri
yapmaktır.Bu sebeple işlerimizi güzel ve de en güzel yaparak ibadetleştirmekle yükümlüyüz.
Öneminde ötürü bir daha altını çizelim. Dinimizin mükellef kıldığı görev
olduğu içindir ki güzel iş yapmak mümin için entellektüel bir eğilim/zevk veya
maddî kazancı artırma sebebi değildir. O, Namaz gibi Zekât gibi bir ibâdettir.
İşlerimizin güzel olabilmesinin şartlarını şöylece özetleyebiliriz.

.

a) Güzel iş meşru olan iştir
Yapılan işin güzel olabilmesinin ilk mühim şartı İslâmî kurallara göre
meşru/helâl olmasıdır.
İslâm Dininin yenilip-içilmesini ve kullanılmasını yasakladığı maddelerin üretimi, haram kıldığı alış-veriş çeşitlerinin bütünü ve tasvip buyurmadığı
sosyal hizmetler ve sanat türlerinin tümü bizatihi çirkindir.
Onların güzelleştirilebileceği inancı ve güzelleştirme çalışmaları da çirkinlik üstü çirkinliktir.
Konumuzu şöylece misallendirebiliriz:
I) İslâm Dini fertlerin putlaştırılmasına ve çok tanrıcılığa vasat hazırladığı
için canlı varlıkların -üç buyudlu- heykellerinin yapılmasını haram kılmıştır.
Bunun içindir ki heykelcilik çirkin bir iştir. Bu alanda sanat harikası
denilebilecek eserlerin verilmesi bile ancak çirkinin sistemleştirilmesidir.

II) İslâm Dininde faiz haramdır. Bundan ötürü faiz ve faiz kurumları mutlak çirkindir. Bu müesseselerdeki çalışmalar, kendi kriterlerine göre başarılı
olmuş olsa da çirkini meşrulaştırma olduğu için çirkindir.
III) Dinimizde zina ve eşcinsellik gibi zinaya ve eşcinselliğe yaklaştırıcı
bütün çalışmalar haramdır. Çirkindir. Bu itibarla utanma duygularını köreltici, gayr-ı meşru cinsî ilişkilere davet çıkarıcı, bütün perde ve sahne çalışmaları,
televizyon dizileri, kitap, dergi ve gazete yayınları oyun,çekim ve basım tekniği bakımından başarılı sayılabilirse de mukaddes yasalarımıza göre çirkindir.
IV) Yüce Şerîatımız, birbirleriyle evlenebilecek çiftlerintokalaşma dahil
cinsel arzu içeren bedeni temaslarını yasaklamıştır. Bu yasağı meşrulaştırıcı
bütün sanatlar haramdır; çirkindir.
Meselâ: her zaman duygu sapmaları olabileceği için erkekler için kadın
kuaförlüğü, kadınlar için erkek berberliği pek çirkin bir sanat türüdür. Bu mesleklerde başarı çirkinlikte gelişmedir.
Hülâsa, İslâm Dini‘nin yasakladığı bütün üretim ve hizmet-nevileri temelde çirkindir.
Kanalizasyonlar esanslandırılamayacağı gibi Rabbimiz ve de Peygamberimiz tarafından çirkin kılınanlar da güzelleştirilemez.
İslâm’ın gayr-ı meşru ilân ettiklerini güzel bularak yapmaya kalkışmak
Kur‘ân ifadesiyle ancak Cehennemlik kâfirlerin yapabileceği iştir.
Kehf Sûresi‘nin yüz üç ilâ yüz altıncı âyetlerinde Mevlâmız şöyle buyurur:
“(Ey Peygamber! Onlara) söyle: Yaptıkları işler bakımından en çok zarara uğrayacakları size bildireyim mi? Onlar güzel işler yaptıklarını sanarak (kötü) işler
yapanlar, böylece dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiş olanlardır.
Onlar Allah’ın emirleri ve yasaklarını ve O’nun huzuruna çıkarılarak mükâfat
veya ceza görecekleri gerçeğini kabul etmedikleri için çalışmaları heba olmuş kişilerdir. Biz Kıyamet Günü’nde böyleleri için hiç bir ölçü tutmayacağız. Yasal egemenliğimi inkâr ettikleri, kanunlarımı ve peygamberlerimi alaya aldıkları için böylelerinin cezası Cehennem’dir.”
b) Güzel iş sağlam olan iştir
İşin güzel olabilmesi için meşru olması gerektiği gibi sağlam olması da gerekir.
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Yüce Rabbimiz “Yarattığı her şeyi sağlam yapan yaratıcı olarak” kendisini tanıtıyor.Zülkarneyn’i “aşılamayacak ve de delinemeyecek sağlam bir sed” yapmakla överek bizleri yönlendiriyor.1
Sağlam iş, toplum bünyesinde gelişmeyi, karşılıklı güveni, kaynaşmayı ve
yardımlaşmayı artırır ve de Allah’ın rızasına erdirir. Çünkü Peygamberimiz:
dır.

“Allah yaptığı zaman işini sağlam yapan, işçi kulunu sever.”2 buyurmaktaMuhterem Müminler!

“... Müminlere yardım üzerimize Hak oldu”3 buyuran Rabbimiz, yardımını şüphesiz sevdiği müminlere yapacaktır. Gerçek bu olunca işi sağlam yaparak Allah’ın sevgisini kazanmak O’nun yardımına da hak kazanmaktır.
Sağlamlık işin karakterine göre değişir.
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a) İmalâtçı için sağlamlık, gerektiği kadar ham madde kullanmak ve standartlara uymaktır.
b) Öğretmen ve vaiz için sağlamlık konuları çok iyi hazırlayarak sunmaktır.
c) Fırıncı için sağlamlık, gramajda uygunluk hamuru iyi yoğurmak ve pişirmektir.
d) İşçi ve memur için sağlamlık vazifesini bilerek ve zamanında yapmaktır.
e) Hâkim için ise çok yönlü ve iyice düşünerek âdil karar vermektir.
c) Güzel iş etkileyici/hoş görünümü olan iştir
İşin güzel olabilmesi için meşru ve sağlam olması gerektiği gibi nevine göre göz zevkini okşayıcı,estetik heyecanlar duyurucu olması da gerekir.
Ancak açıkça belirtelim ki etkileyici/hoş görünümlü olmanın ifade edilebilir sabit ölçüleri yoktur. Çünkü güzellik duygusu -husûsiyle müminler içinsınırsızdır. Çünkü Allah güzeldir. Güzelliği sonsuzdur. İnsanı güzel bir fıtratta
ve sınırsız güzellikler kaynağı olan yüce zatına yönelik yaşaması için yaratmıştır. İnsan, özellikle de mü’min için güzelliğin nihaî noktası yoktur. Ulaşılacak
her güzellik daha güzele ulaştıracak bir basamaktır.

1 Neml 88; Kehf 97.
2 ElCamiusSağîr, 1/75.
3 Rûm, 47.

Güzellik yarışı için yaratılan insan, özellikle bu gerçeğe inanan mümin
hilkat (yaratılış) gayesinin doğrultusunda daima güzele yönelecek, işini müminlerin gözüne dokunmayacak, gönül zevkine gölge düşürmeyecek şekilde
yapacaktır.
Aşağıda sunacağımız misal, alıcı gönüllere ne verimli bir ölçü vermektedir.
Cenaze namazına iştirak buyurduğu bir mümin için hazırlatılan mezarı
inceleyen Peygamberimiz mezarın bir kenarında bir yarık görünce düzeltilmesini emir buyurur.
Bu yarığın ölüye ne zararı var ki Ya Resûlellah? şeklinde soru yönelten kişiye de Kıyamet’e dek müminlerin ölçüsü olacak şu cevabı lütfeder:
- Ölüye bir zararı yok ama çirkinliği dirilerin gözüne ve gönlüne dokunuyor.4
Böylece güzel işin meşruluk, sağlamlık ve etkileyicilik/hoş görünümlülük
gibi üç ana vasfına değinmeye çalıştık. Ancak bu üç temel vasfı muhtevi işin
sözleşilen vakitte bitirilmemesi ve reklâm edilen vasıfta ortaya konmaması gibi
arızî sebeplerle çirkinlikten kurtulamayacağını, güzellik vasfını kazanamayacağını da vurgulayalım. Çünkü bu tür işler sözleşmeleri ihlâl, yalan ve aldatma
gibi haramlarla, güzelleştirilemeyecek derecede çirkinleşebilmektedir.
Saygıdeğer Müminler!
Mümin için güzel iş yapmanın ve sürekli kılmanın objektif müessiri işi
ibâdet görevi bilerek yapmaktır.
Peygamberimiz: “Allah (yapılacak) bütün işlerin İhsan üzerine yapılmasını farz kılmıştır.”5 buyurmuş, ihsanı da “... Allah’a O’nu görüyormuş gibi ibadet
etmektir. Sen O’nu görmüyorsan da O, seni görüyor.”6 şeklinde tarif etmiştir. Bu
açıklamaya göre hadîsimiz:
“Allah bütün işlerin ibâdet ediliyormuşçasına şuurla ve özenle yapılmasını farz kılmıştır.” manasındadır.
İbâdet olduğu şuuru ile yapılan işler şüphesiz daha sağlam, daha güzel
ve daha verimli olur. Bunun içindir ki Peygamberimiz ibâdet olduğu inancıyla her işimize Allah’ın adını anarak başlamamızı öğütlemiş ve şöyle buyurmuştur:
4 M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1969, İst. 2/60.
5 EtTac, 3/105.
6 a.g.e. 1/25.
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“Bismillahirrahmanirrahim denilerek başlanmayan her bir iş (yapılması
gereken şekline göre) eksiktir.”7
Sözün özü odur ki; ibadet görevi şeklinde mükellef kılındığımız güzel iş,
kişinin namaz gibi zekât gibi iman ayinesidir. Dünya ve Âhiret hayatının saadet sebebidir.
Yüce Rabbimden cümlemizi dünyada ve Âhiret’te güzelliklere erdirmesini
ve ateş azabından korumasını diler, hutbemizi bir âyet ma’nâsıyla bitiririm.
Rabbimiz şöyle buyurur:
“İman eden ve (emrolundukları gibi) güzel ameller yapanlar (yok mu?) Şüphesiz biz işlerini güzel yapanların mükâfatını zayi etmeyeceğiz. (Yaptıklarının daha güzeli ile de mükâfatlandıracağız.) Onlar için altlarından ırmaklar akan Adn
Cennetleri vardır. Onlar orada altın bizliklerle bezenecekler, ince ve kalın ipekten
yapılan yeşil elbiseler giyecekler ve orada tahtlar üzerinde kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık ve ne güzel bir konaklama yeri.”8
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7 ElCamiusSağîr, “Küllü” Bölümü, 2/92.
8 Kehf 3031.

Örtünme Kadınımızın Cihadıdır

Bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah’ın insanlar için seçip razı olduğu İslâm Dini, hayatı adalet ve fazîlet ölçüleri içersinde düzenleyen ve özelde cinsel ahlâkı koruyan ve geliştiren Hak Din’dir.
Bu özellikleri sebebiyledir ki O, eşcinselliği ve evlilik dışı cinsî ilişki olan
zinayı ve zinaya götürücü fiilleri yasaklamıştır. Çıplaklık, arzulu bakışma ve
âşıkdaşlık gibi cinsî arzuları tahrik edici ve kalpleri şehevî heyecanlarla karartıcı davranışları haram kılmıştır.
Bu Cuma Mesajı’mızda cinsî,güncel ifadeyle cinsel duyguları taşıran, ruh
güzelliğini gölgeleyen ve gayr-ı meşru münasebetlere yönelten bir ilâhî haram
olarak çıplaklığı mevzu edineceğiz.
Müminler!
İslâm ahlâk dinidir. Peygamberimizin bildirisine göre İslâm ahlakının özü
ise Allah’tan, meleklerden ve insanlardan haya etmek bir diğer anlatımla utanmaktır.
Haya, insanda yaradılıştan var olan ve Yüce Dini’mizin inanılması gerekli
esaslarına imânla güçlenen ve gelişen bir iç duygusu/utanma hissidir.
Çıplaklık, yaratılış düzenimize ve de dinimizin düsturlarına göre açık bir
hayâsızlıktır. Hayvanlara ve hayvanlaşmış insanlara has bir aşağılıktır.
Hayayı/utanmayı hayatın merkezine alan İslâm Dini’nin çıplaklık konusundaki ölçülerini Peygamberimiz şöyle açıklamaktadır.
“(Çıplaklıktan sakının.) Zira Allah, kendisinden utanılmaya bütün insanlardan daha lâyıktır.
Aman çıplaklıktan korunun. Çünkü yanınızda ancak tuvalete girdiğiniz
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ve bir de cinsel ilişkide bulunduğunuz zaman sizden ayrılan melekler vardır.
Onlara saygılı ve hayâlı olunuz (da çıplaklıktan sakınınız)”.
“Sizden biriniz yıkandığı zaman açıkta yıkanmasın. Bir şeyle örtünsün.”1
Manaları sunulan hadîslerden anlaşılacağı üzere İslâm Dini çıplaklığı yasaklamaktadır. Yalnız olduğumuz zamanlarda dahî Allah’tan ve meleklerden
haya etmemiz yani utanmamız öğütlenmektedir.
Çıplaklık tarihi asırlarda olduğu gibi asrımızda da İman Medeniyeti’nden
yoksulluğun belirtisidir. İman Medeniyetinin düzeni olan İslâm’ın insanlar
arası ilişkilerde yasakladığı çıplaklık şüphesiz vücudun tamamının açığa vurulması anlamındaki çıplaklık değildir.
İslâm Dininin diğer insanların bakışlarından korunup örtülmesini istediği
vücut organlarının açığa vurulması çıplaklıktır ve biz müminlere haramdır.
a) Erkekler için göbek ve diz kapakları dahil göbekten diz kapaklarına kadar olan yerler örtülmesi gereken yerlerdir.
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b) Kadınlar ve buluğa(ergenliğe ermiş) kızlar için örtülmesi gereken yerler ise eller ve yüz dışındaki bütün vücuttur.
Şüphesiz kadınların ve kızların eller ve yüz dışındaki bütün vücutlarını örtme mecburiyeti yabancı erkeklere karşıdır. Yabancı erkekler ise kadının
bekârken veya dul iken kendisiyle evlenebileceği erkeklerdir.
Rabbimiz Kur’ân’ın Nur Sûresi’nin 31. âyetinde şöyle buyurmuştur:
“Ey Peygamber! Mümin kadınlara da söyle: Şehevî arzuyla bakmasınlar. Cinsel
organlarını açığa vurmaktan/yasaklı ilişkiye girmekten korusunlar.
Kendiliğinden görünen (yüz, eller ve ayaklar dışındaki saç, boğaz, gerdan, kol,
bacak ve kulak gibi) zînetlerini/tabîi güzelliklerini açığa vurmasınlar.
Başörtülerini yakalarının üstüne koyup boyunlarını örtsünler...”
Müminler!
Müslüman kadınların vakarlarını korumaları ve toplum ahlâkına katkıda
bulunmaları için emrolundukları örtünmenin önemini vurgulayan hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

1 Sırasıyla bak. İbnü Mâce Hn. 1920; C. Sağir 1/116; Kurtubî 19/248; İbnu Mâce Hn.
1921; Kurtubî 19/245.

“... Kadın âdet görüp ergenlik çağına eriştikten sonra ondan yüz ve ellerinden
başka bir yerin görülmesi Helâl değildir.”2
Peygamberimiz mevzuumuzla ilgili diğer bir hadîslerinde de şöyle buyurmuştur.
“Cehennem’e gireceklerden iki sınıf insan vardır ki onları henüz görmedim. Onlar, giyinik (olan, fakat giysileri vücudun içini gösterecek şekilde ince olduğu için) çıplak (gibi) dirler. Başları da (saçlarına yaptıkları işlemlerden
saçlarına verdikleri şekillerden dolayı) deve hörgüçleri gibidir.
Onlar (Hak çizgisinin dışına) çıkıcı ve çıkarıcıdırlar. Onlar (tövbe etmeden veya cezalarını çekmeden) Cennet’e giremezler. Cennet’in kokusunu da
alamazlar. Oysaki Cennet’in kokusu çok uzak mesafelerden alınır.”3
Dinimizin Peygamberimizin etkili diliyle pekiştirdiği örtünme emrini
uygulamış olmaları için Müslüman kadınların ve kızlarımızın aşağıda özetlediğimiz şekilde giyinmeleri lâzımdır.
“Eller ve yüzün dışındaki vücûdun bütün organlarım örten, vücudun doğal rengini ve çizgilerini göstermeyecek şekilde kalın ve bol olan, gayr-ı müslim kadınların kendilerine has olan giysilerini andırmayan, toplum örfüne göre
erkek elbisesine benzemeyen, dikkatleri çekecek şekilde de süslü olmayan...”
Evet, kadınlarımız ve kızlarımızın böyle bir elbise giymesi lâzımdır.
Bu elbise çarşaf, bol ve uzunca bir manto olabilir.
İslâm Dininin emrettiği şekilde örtünme mümin kadınların yegâne değil
fakat ana cinsel ahlâk ölçüsüdür.
Dinimizin yasalarına uygun olarak örtünmeme manasında çıplaklık ile
cinsel ahlâk bütünlüğü/kalp temizliği arasında orantılı alâkalar vardır.
Çıplaklık arttıkça cinsel ahâkı yansıtan haya/utanma azalır.
Bu sebepledir ki dünyamızın bütün ülkelerinde İslâmî inançtan ve ahlâkî
değer yargılarından yoksun kadınlar kadınlık cazibesini artırmak için çıplaklığa yönelirler. Etkinliklerini vücutlarını teşhir ederek oluştururlar.
İnsanların cinsel zaaflarından yararlanmak isteyen sömürücüler de kadının çıplak vücudunu sermaye edinirler.Sanat,müzik ve ekonomik faaliyetlerini çıplak kadın vücudu üzerinden sürdürürler.
2 Ebu Davud Libas 34; EtTac 3/168.
3 Müslim Libas 125; EtTac, 3/179.
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Müminler!
Vücudun tabiî güzelliklerini ve cinsî yönden çekici uzuvlarını(organlarını)
açığa vurmak kuşkusuz kokuşmuş bir toplum geleneğinin, İslâm’la örtüşmeyen bir aile terbiyesinin veya irade zayıflığının sonucudur.
İslâm’la çatışan açık giysilerini kadınlık cazibesini artırmak ve dişi olarak ilgi görmek amacıyla giymediklerini ileri süren kadınlarımız iddialarında
doğru olabilirler.Eğer savlarında samimi iseler neden Allahın rızasını kazanarak Cennet yoluna girmek, biz babaları, kardeşleri ve eşlerini de ızdırapdan
kurtarmak istememektedirler.
Bizler kabul etsek dahî onların iyi niyetli olmaları cinsel tacizde bulunmalarına, şehvet dolu bakışlara odaklanmalarına ve de cinssel duyguların tatmin
aracı görülmelerine engel olabilir mi?
Toplum ahlâkının zedelenmesine mani olabilir mi?
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Onlar, artık İslâmî örtünmenin kadının kadınlık manasına aranması bulunması ve erişilmesi gereken bir enginlik kazandırdığını, kadının açıldığı zaman imanını za’fa uğratmakla beraber kadınlık manasını da kaybettiğini anlamalıdırlar. Toplumsal ilişkilerini dişilikleri üzerinden değil İslâmî kişilikleri
üzerinden yapmalıdırlar.
İslâmî örtünme ahlâkî bir gaye taşıdığı içindir ki karın, göğüs, sırt ve baldırlar dışındaki vücut organlarının babalar, kayınpederler, amcalar, dayılar,
kardeşler, sütkardeşler, kardeş çocukları, öz veya üvey oğullar ve erkeklik
duygusundan yoksun yaşlı hizmetçiler tarafından görülmesi dinimizde yasaklanmamıştır.
Müminler!
İslâmî örtünme iman alâmetidir. Rûhumuz gibi vücudumuz üzerinde de Allah’ın
hâkimiyetini kabul edişin belgesi olan bir ibâdettir.Örtümüze karşı çıkanlar ve onu
haklarımız ve özgürlüklerimizin yasal engeli kılmaya çalışanlar İslâm’a göre de,
demokratik-laik-hukuk düzenine göre de zalimlerin ta kendileridir.
Örtünme, çağımızın zulüm egemenliğine karşı kadınımızın cihadı, örtü de hürriyet bayrağıdır.
Mesajımızı İslâmî hâyâyı destanlaştıran bir örnekle bitiriyorum.

İslâm saflarında savaşırken şehit düşen oğlu hakkında sormak için örtülerine sımsıkı sarılmış olarak Hz. Peygambere gelen Ümmü Hallâd isimli Müslüman kadına Ashab-ı Kiramdan bir zat şöyle der:
- (Ölen) oğlundan sormak için böyle örtülerine bürünmüş olarak mı geldin? (Hayret!)
O da kısa ve Müslüman’ca şu cevabı verir:
- Oğlumu kaybetti isem hâyâmı/utancımı kaybetmedim.”4
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4 S. Ebû Davud K. Cihâd B. Fezli KıtalirRum..., AvnûlMabud 11/165.

Gözler de Zina Eder

Bizlere gözler veren, binbir çeşit güzellikleri görme duygusuyla nimetlendiren Rabbimiz,diğer organlarımız gibi gözlerimiz üzerinde de Egemenliğini tanmamız için bizlere uygulamamız gereken emirler vermiştir. O,Nûr
Sûresi’nin 30. âyetindede şöyle emir buyurur:
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“Ey Peygamber! Mü’min erkeklere söyle:şehevî arzuyla bakmasınlar. Cinsel organlarını açığa vurmaktan/yasaklı ilişkiye girmekten korusunlar. Bu onlar için daha
geliştirici/nezih bir davranıştır. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
Dinimiz bu İlâhi emirle kalbî duyguların arılığını gideren, cinsel zaafları
derinleştiren ve de zina eğilimini artıran arzulu bakışları haram kılmıştır. Tecrübelerin tanıklık ettiği üzere bütün ahlâk dışı münasebetler önce bakışmalarla başlar. Gülümseme, selamlaşma ve konuşma ile gelişir. Buluşma ile sonuçlanır.
Gerçekten göz kalbin ana girişidir. Kalp de bütün organlarımızın yönetim
merkezidir. Duyu organlarımızdan, özellikle gözden kalbe şehevî duyguları
uyarıcı ve azgınlaştırıcı mesajlar gelirse insan ahlâk dışı bir hayatın ve ilişkilerin arzulusu olur. Çünkü cinsel arzulu bakışlar Peygamberimizin ifadesiyle:
“Şeytanın zehirli oklarından bir oktur...”1 ve kalbe ekilen şehvet tohumlarıdır. Göz zinasıdır. Nitekim Peygamberimiz de bu gerçeği pekiştirerek şöyle buyurmuştur:
“Gözler de zina eder.”
“Gözlerin zinası (şehvetle) bakmaktır.”2
1 Ebu Davud Nikâh 44; İ.Kesir Nûr 30.
2 Ebu Davud Nikâh 44.

Cinsî arzularla bakarak zina eden gözler insan vücudunda Cehennem’e
açılan gedikler olabileceği içindir ki açıklandığı üzere Kur’ân’la gözlerimizi korumamız emredilmiştir.
Alaycı, aşağılayıcı, tehdid edicici bakışlar yanı sıra cinsel arzulu şehvetli
bakışlar da yasaklandığı için mümin erkekler, nikâhlayabilecekleri kadınların
yüz ve eller dışındaki diğer uzuvlarına(organlarına) bakamazlar. Şehvetle bakıldığı takdirde şüphesiz yabancı kadınların ellerine ve yüzlerine bakmak da
haramdır.3
Bu mevzuda ana İslâm’î düstur şudur:
“Dinimizin kadınlara örtünmesini emrettiği vücut organlarına cinsel arzuyla bakmak mümin erkeklere haramdır.”
Bakışları sınırlandırıcı ilâhî ölçüler müminlerin kalbini arıtıp saflaştırmak
ve de utanma duygularını kökleştirmek için konulduğundan yalnız kadınlara bakılması değil erkeğin erkeğe, kadının kadına şehvetle bakması da haram
kılınmıştır.
Gözlerin şehvetle bakmaktan korunması ve bakışların yönlendirilmesi
hususunda yüce Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Bir bakıştan sonra tekrar bakma. Zira birinci bakış (kaçınılması mümkün
olamayacağından) senin için Helâl ise de ikinci bakış (iradeyi kullanarak ve arzu duyarak olacağından) senin için Helâl değildir.”
İlk müminlerden Hz. Cerîr İbn-ü Abdullah şöyle anlatıyor:
- Hz. Peygambere, ansızın bakmanın hükmünü sordum. Derhal gözümü çevirmemi emir buyurdu.4
Peygamberimiz Veda haclarında kendisine soru yönelten genç kadınla bakışan amcası oğlu Fazl’ın bakışlarını elini siper ederek engellemiştir.Niçin engellediğini soran amcası Abbas’a da “Genç bir adamla genç bir kadının bakıştığını gördüm. Şeytanî duygulardan korunabileceklerine de emin olamadım”
buyurarak gerekçesini açıklamıştır.5

3 Kemâl ibnü Hümam, FethülKadir 8/98.
4 Müsned 5/351.
5 Tirmizi Hn.885; Tecrîdi Sarîh Ter. ve Şerhi 10/436.
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Müminler!
İslâm cemiyeti erkekler gibi kadınların da görülebileceği toplumdur.İlişkilerini dişilikleri üzerinden değil de kişilikleri üzerinden yapma koşuluyla
başta cemaat namazlarına katılım olmak üzere kadınların toplumsal aktivitelerini engelleyici hiçbir dinî kural yoktur. Toplumsal etkinlikleri olabileceği ve
gözlerini de kullabilecekleri içindir ki cinsel arzuyla bakma yasağı kadınları
da içine almaktadır.
Nur Sûresinin 31. âyetinde mümin kadınlara şöyle emrolunmaktadır:
“(Ey Peygamber!) Mümin kadınlara söyle, şehevî arzuyla bakmasınlar. Cinsel
organlarını açığa vurmaktan /yasaklı ilişkiye girmekten korusunlar…”
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Açıkça anlaşıldığı gibi kadınların karşı cinse arzulu bakışlarla bakmaları
da haramdır. Bu nedenle mümin kadınların gözlerine hakim olmaları gerekir.
Gerektiği içindir ki Peygamberimiz başta eşleri olmak üzere mü’min kadınları bu konuda uyarmıştır.6
Kur’ân ve Sünnet emirlerinden açıkça öğrenilebilmektedir ki, mümin kadınlar da gözlerini koruyacaktır. Zira arzuyla/şehvetle bakan kadına erkeğin
bütün vücudu haramdır.
Burada şu önemli hususu açıklamakta fayda vardır.
Kadınlarımız için de cinsî duyguları kamçılayıcı şartların hâkim olduğu
toplumumuzda mümin erkeklerin kadınların arzulu bakışlarını çelecek şekilde ve özellikle de vücut organlarını belirtecek şekilde giyinmeleri ve tavırlar
sergilemeleri de caiz değildir.7
Müminler!
Kalpleri hançerleyen, ihlâs nurunu söndüren şehvetli bakışlardır.
Bu sebeple bizler gözlerimizi, kadın ve erkek vücudunda mahrem nokta
kabul etmeyen sözde giysilere bürülü dişilere/erkeklere karşı korumakla mükellef olduğumuz kadar, duygularımızı haram mecralara akıtmayı amaçlayan
yazılı ve görsel yayınlardan da korumakla mükellefiz.
Bu yükümlülüğümüzün gereğini yapmak giderek de zorlaşmaktadır. Zira Rabbimizin örtünme emrine itaat etmeyen kadın ve erkeklerin yanısıra ar
6 Ebu Davud Libas 37.
7 Y. Kardavî İslâm’da Helâl ve Haram Ter. M. Varlı, Üçüncü Bölüm.

duygularını çatlatan, arzuları azgınlaştıran, zinayı ve eşcinselliği tabîileştiren
sinema ve televizyon filmleri, tiyatro eserleri, resimli ve resimsiz romanlar,
hikâyeler, duvar takvimlerinden her türlü ticaret mallarına kadar yayılan müstehcen resimli reklâmlar ve her gün milyonlarca basılan ahlâk dışı gazete ve
mecmualar göz ve kalp fesadına sebep teşkil eden ahlâk karşıtı vasıtalar haline gelmiştir.
Bunlar arasında yıkıcılığı tarif edilemez boyutlara ulaşan televizyon yayınları özel bir yer işgal etmektedir.
Bitmez tükenmez, ar-hayâ tanımaz dizi filmleri ve eğlence programlarıyla
hayatımıza giren televizyon, İslâmî inançlarımızı, ahlâkî değerlerimizi ve koruyucu geleneklerimizi yakıp eritmektedir.
Bizzat kendisine değil de devrimizdeki kullanım tarzına karşı çıktığımız
televizyona ve özellikle inancımıza ve ahlâkımıza zarar verici programlarına
direnç gösteremeyen, gözlerini ekrandan koruyamayan fertlerin ve ailelerin
Müslümanca bir hayat sürmelerinin mümkün olmadığını burada üzülerek
açıklamak isteriz.
Müminler!
Gözlerimizi, eşlerimiz ve çocuklarımızın gözlerini korumak Rabbimizin
emridir/ibadettir. Ahiret saadetimize sebep olacağı için de korunma gayretleri içinde olmalıyız.
Allah’a ve Ahiret Günü’ne imanımızdan güç alarak göstereceğimiz korunma gayretiyle gözlerimize hâkim olabiliriz. Çünkü biz ihlâslı ve gayretli olursak
Rabbimiz bizi güçlendirir.
Peygamberimiz, genelleştirebileceğimiz bir müjdeli hadîslerinde şöyle buyurmuştur:
“Gözleri bir kadının güzelliklerine takılan fakat bakışlarını hemen koruma altına alan her bir Müslüman’a Allah tatlılığını kalbinde duyacağı bir iş yaptırır.”8
Çok iyi bilmeliyiz ki okuduğumuz ve okutturduğumuz ahlâk dışı gazeteler ve mecmualarla, sinema ve televizyonda izlediğimiz ye izlettirdiğimiz programlarla haramlara açtığımız gözlerimiz Rabbimizin huzurunda nedamet yaşları akıtabilir. Şehvetle bakarsak, eşlerimiz ve kız çocuklarımızın şehvetli ba8 İbnü Kesîr, Nûr 3031 (3/282.
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kışlara muhatap olacak giysiler içinde toplum içine çıkmalarına razı olursak
azaba da uğrayabiliriz. Oysaki Cennetler bizi bekliyor.
Konumuzu ilgili bir hadîsle bağlıyorum:
“(Kıyamet Günü’nde) bütün gözler ağlayacaktır. Ancak Allah yolunda uyanık
kalan gözlerle Allah’ın azabına uğramak korkusuyla sinek başı örneği yaş akıtan
gözler ve bir de Allah’ın haram kıldıklarına bakmaktan korunan gözler ağlamayacaktır.”9
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9 a.g.e. 3/282, C. Sağîr, 1/94.

Bir Arada Yalnız Kalmak Haramdır

İslâm Dini’nin yasalarını koyan, insanı yaratan Allah’tır. O, en güzel kıvamda fakat zayıf olarak yarattığı insan için kırılgan cinsel duyarlılığına uygun
emirler ve yasaklar koymuştur. Ne var ki tek tek fertleri değil fertlerin bağlı olduğu cinsleri esas almıştır.
Örneklendirirsek Yüce dinimiz akrabalık ilişkileri, eğitim, çalışma ve nişanlılık gibi sebeplerle de olsa birbirlerinin nikâhına düşebilecek kadınla erkeğin bir araya gelerek yalnız kalmalarını ahlâkî yönden sakıncalı bulmuş ve de
yasaklamıştır. Bu mevzudaki haram kılıcı ölçüleri Peygamberimiz şöyle açıklamıştır:
“Sizden biriniz, yanında mahremi bulunmayan nikâhına düşebilecek bir
kadınla yalnızca kalmasın. (Zira) üçüncüleri Şeytan olur.”
“... Şeytan da kan damarlarınızda şehvet duyguları ile akar.”
“Bu sebeple kadınlarla ancak mahremleri varken bir arada bulunun.”1
Manâlarını sunduğumuz hadîslerin müminler için koyduğu ölçüler şu veya bu şekilde yorumlanamayacak derecede açık ve kesindir.
Bundan ötürü bu konuda ailevî zaruretler, içtimaî ve iktisadî sebepler öne
sürülerek yorum yapılamaz, İslâm’ın haram kıldığı davranışlar Helâl görülemez.
Bu konuda içinde yaşadığımız câhiliyet hayatının şartlarından söz ederek görüş açıklamak, Allah korusun insanı kâfirliğe düşürecek kadar yanılgılara götürebilir.
Müminler!
1 Ettac, 2/329.
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a) Dinimiz birbirleriyle evlenebilecek bir erkekle bir kadının bir arada yalnız kalmalarını haram kılmıştır. Bu yasağın gereğinde kendileriyle evlilik yapılabilir kayın ve amca çocukları gibi akrabaya teşmiline çok daha fazla önem
verilmesi gereğine de dikkatlerimizi çekmiştir.
Peygamberimizin “Yanında babası,kardeşi gibi mahremi bulunmayan kadınların yanına girerek bir arada yalnız kalmaktan sakının.” şeklinde öğüt vermesi üzerine bir sahâbî şöyle sorar:
 Ya Resûlellah! Kocanın kardeşi ve amcaoğulları gibi akrabaya ne buyurursunuz? (Onlar da mı bizim kadınlarımızla bir arada yalnız kalamazlar?)
Peygamberimiz de şu cevabı verir:
- Sözü edilen koca akrabası ile bir arada yalnız kalmak ölüm (gibi aile ve
ahlâk hayatının çöküşüne sebep) dir.2
Müminler!
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İslâm kültürü almadığından ötürü dinimizin bu husustaki inceliğini tam
olarak kavrayamayanlarımız için ifade edelim ki İslâm Dini yasalarını belirli fertler için koymamıştır. Muhtemel tehlikelere muhakkak nazarıyla bakmış,
genel hükümler koymuştur.
Bu konudaki dinî ölçüleri benimsemeyen akraba arasında ensest ilişkilere varan nice ızdırab verici olayların cereyan ettiği ve etmekte olduğu bir gerçektir.
b) Birbirleriyle evlenebilecek bir erkekle bir kadının bir arada yalnız kalmaları yasağı eğitim ve çalışma alanlarını da içine alır.
Bu sebeple İslâm Dini, erginlik çağına ermiş gençlerin karma eğitimini ve
kadın-erkek bir arada çalışma düzenine sıcak bakmaz.
Çünkü böylesine bir eğitim ve çalışma düzeninde karşılıklı göz zinası,
bedenî temas ve bir arada yalnız kalma gibi dinimizin haram kıldığı üç yönlü mahzur oluşabilir.
Hutbe sınırlarını aşmamak için felsefesini yapmaksızın bildirelim ki cinsel bakımdan duyarlı gençleri ve yetişkinleri bir arada eğitmek ve çalıştırmak
ekonomik yararı artırmaz. Ancak ve ancak flört ve zina türünden ilişkileri arttırır. Haya/utanma duygularını zaafa uğratır. Aile yaşantısını olumsuz yönde
2 a.g.e. 2/329.

etkiler. Kadınları erkekleştirerek,erkekleri kadınlaştırarak yaratılış düzenlerini bozar.
Bu nedenle İslâmî duyarlılığı olan aileler, erkek veya kız çocukları için
karma eğitim yapan okulları onaylamamalı ve de tercih etmemelidirler. Yöneticilerimiz de bu konudaki ihtiyacı karşılamalıdırlar.
Aynı derecede duyarlılık kadın erkek karma çalışma düzeni için de gösterilmelidir.
Bir diğer anlatımla yetişkin mü’min erkekler ve kadınlar mecbur kalmadıkça karma çalışma düzeni içinde çalışmamalıdır. Mümin yöneticiler/işverenler de böyle bir çalışma düzeni kurmamalıdır.Bu gibi durumlarda bizi inançlarımız yönlendirmelidir.
c) Birbirleriyle nikâhlı olmayan ve mahremde bulunmayan bir erkekle bir
kadının bir arada yalnız kalmaları ile alâkalı İslâmî yasak devrimizdeki yaygınlaşmış şekliyle nişanlanmış ciltleri de içine alır
Nişanlılık, Peygamberimizin diliyle nişanlılık süresince nişanlılara özellikle de nişanlı kıza talip olunmasını yasaklarsa da nişanlı çiftlerin birbirlerine
yabancılığını gidermez. Bu sebeple sözlü veya nişanlı çiftler yalnız başlarına
bir araya gelemezler, beraberce gezmeye çıkamazlar.
Muhterem Müminler!
Birbirleriyle evlenebilecek erkekle kadının arada nikâh bağı olmaksızın
bir arada bulunmalarını yasaklayan dinimiz bu yasağını ihlâle sebep olacak işleri de haram kılmıştır.
Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanan bir kadının yanında (eşi veya babası, kardeşi, çocuğu gibi) bir mahremi bulunmaksızın bir günlük yolculuğa çıkması helâl/
ahlâkî değildir.”3
Karısının hacca gitmek kararında olduğunu kendisinin de cihad yapmak
için orduya yazıldığını açıklayan bir sahâbiye Peygamberimiz izin vermemiş
ve şöyle buyurmuştur:
- Dön karınla beraber hac yap; onu yalnız başına gönderme.4
Müminler!
3 İ.Mace Hn.2899.
4 EtTac, 2/ 329; İ. Mace Hn. 2900.
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İslâm Dini’nin bu ve benzeri ölçülerinin gayesi ahlâkî olduğu içindir ki
mümin kadınların yanlarında mahremleri bulunsa bile yabancı erkeklere karşı
İslâmî ölçülere göre giyinmeleri ve ihtiyatlı davranmaları da vazifeleridir.
İslâm Dini açıklamaya çalıştığımız kadın-erkek beraberliğini yasaklarken
pek tabiidir ki bu beraberliğin sonucu olabilecek vücut ve el temasını da haram kılmıştır.
Genel olarak dokunma duyusunun insanı etkilediği bir gerçek olduğu gibi cinsel bakımdan uyardığı da bir hakikattir. Bu sebeple ilişki çağını geçirmemiş olan erkeklerle kadınların tokalaşma dahil cinsel haz amaçlı temasları haramdır. Ülkemizdeki bölgesel oyunlarda ve dış kaynaklı dansta görülen vücut teması da hiç şüphesiz haramdır. Çünkü kadınlarla tokalaşmayı örneklendirdiğine tanık olamadığımız Peygamberimiz Hz. Muhammed “Eller de zina
eder, ellerin zinası şehvetle yapışmaktır.” buyurmuşlardır.5
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Öneminden ötürü pekiştirerek ifade edelim: İslâm tek tek fertleri değil
farklı eğilimli insanları ölçü alarak yasalar koymuştur. Böylece ahlâkî mahzurların doğup gelişebileceği ortamların oluşmasına imkân vermemiştir.
Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:
“(Evlenebileceğiniz kadınlarla yalnızca bir arada kalarak) zinâ’ya yaklaşmayın. Zira zina yüz kızartıcı bir çirkinliktir/azgınlıktır. Pek kötü bir yoldur.”6

5 Buharî İsti’zan 12; Ebu Davud, Nikâh 44.
6 İsra 32.

Zina İlâhî Bir Yasaktır
İslâm Dini ilâhî emirler ve yasaklar manzumesidir.
İslâmî yasaklar/haramlar dizisi içersinde yer alan zina, evlilik bağı olmak- sızın cinsel
ilişkide bulunmaktır.
Zina, insanı ve cinselliğini yaratan Allah’ın koyduğu yasaktır. İsra sûrenin
32.âyetinde Rabbimiz şöyle buyurur:
“Zinaya yaklaşmayın. Hiç şüphesiz zina yüz kızartıcı bir çirkinlik/azgınlıktır
ve çok mu çok kötü bir yoldur.”
-Allah şanını artırsın- Peygamberimiz de zinayı Allah’a ortak koşmak ve haksız yere
insan öldürmenin ardından gelen üçüncü büyük günah olarak açıklamış ürpertici
ifadeleriyle şöyle buyurmuştur:
“Kişi gerçek mümin olduğu halde zina yapamaz...”1
Müminler!
Diğer bütün İslâmî haramlarda olduğu gibi zinada da ferdi ve cemiyeti kuşatan imanî,
ahlâkî ve maddî zararlar vardır.
Zina, vücut organlarını teşhir, şehvetle bakışma ve buluşma gibi haram- larla başlayan
ve çok defa yalan, içki ve ırza tecavüz gibi haramlarla bağlantılı olarak sonuçlanan îmanı eritici
haram fiildir.
Zina, toplumun ana kurumları olan aile müesseselerinin kudsiyetini ze- deleyen,
kurulmasını engelleyen, mutluluğunu sarsan ve sonuç olarak da nes- lin bekasını tehdid eden
bir haramdır.
Zina, cemiyette kadın ticaretini başlatıp geliştiren ve topluma giderek ar1 İbn-ü Kesîr, İsra 32.
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tan oranda fahişeler salan bir haramdır.Yaygınlaşması sanatı, edebiyatı, ilmi,
siyaseti, yönetimi ve askerî stratejiyi olumsuz yönde etkileyen bir haramdır.
Zina, sebep olduğu ana-baba ve akraba şefkatinden yoksun, hırçın nesebi gayr-ı sahih
çocuklarla toplumun problemlerini artıran bir haramdır.
Zina, bir erkek ve bir kadın tarafından yapılmış olsa da onların bağlı bu- lunduğu aileleri
için bir namus lekesi olduğundan ihtilâflara, kavgalara ve hatta cinayetlere sebep olan bir haramdır.
Zina, bel soğukluğu, frengi ve aids gibi hastalıkların kaynağı olan bir ha- ramdır.
Zina, düzensiz harcamalara, iş gücü israfına ve çok yönlü nefsanîliğe yö- nelterek fakirlik
doğuran bir haramdır.
Özetlersek deriz ki zina faizle birlikte toplumun yıkım sebebi olan bir ha- ramdır.
Bu gerçeği peygamberimiz şöyle açıklıyor:
“Bir cemiyette zina ve faiz işlemleri açıkça yapılır olduğu zaman o cemiyet halkının bizzat kendileri Allah’ın azabını üzerlerine çekmiş olurlar.”2
Aziz Müminler!
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Ferdî, ailevî ve sosyal hayatı çökerten yıkıcı ve eritici bir fiil olduğu için- dir ki İslâm
Dini zinayı geçiştirici öğütlerle yasaklamamıştır. Dünyada çekile- cek, Âhirette görülecek
cezalar koymuştur.
İslâm Toplumu’nda itiraf veya hamilelik ya da dört şahidin ilişki anına şa- hitliği ile sabit
olacak zina fiilinin erkek ve kadın zinacıların her biri için uygu- lanacak cezası Kur’ân’ın Nûr
sûresinin ikinci âyetinde şöylece belirlenmiştir.
”Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz değnek vurun. Eğer Allah’a ve Âhiret Günü’ne
inanıyorsanız, onlara karşı duyduğunuz acıma, sizi Allah’ın bu yasasını uygulamaktan alıkoymasın
ve mü’minlerden bir topluluk da onların cezalandırıl- malarına şahit olsun.”
Pek tabiîdir ki bu ceza Kur’ân ve Sünnet yasalarına göre yönetilen, İslâm inancı ve
kültürünü yayan, zinaya götürücü yolları açtırmayan, açık olanları kapatan, devlet bütçesinden evlenemeyen bekârlar için fon ayıran ve şart- ları çerçevesi
içinde birden fazla evliliğe ruhsat çıkaran İslâm cemiyetinin zinâkârları içindir.
2 Ramuzul Ehadis (İza ZeherezZina...), C. Sağîr, 1/51.

Müminler!
Zina fiilinin Âhiret cezası ise çok daha elem vericidir. Rabbimiz de
Kur’ân’ında şöyle buyurmaktadır:
“(Rahmetiyle bütün varlıkları kuşatan Allahın sevdiği kullar) Allah’ın yanı sıra asla düzmece tanrılara yalvarıp yakarmazlar, hukukî bir gerekçe olma- dıkça Allah’ın
dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar ve zina etmezler. Çünkü bu bunlardan her hangi birini
yapan kişi büyük bir günaha bulaşmış olmakla kal- maz Kıyamet Günü çekeceği azap da kat
kat artar ve O Gün aşağılık bir du- rumda bırakılır.”3
İsra-Mirac gecesinde zinacıların kabirlerinde ateş azabına uğratılacaklarına tanık olduğunu duyuran Peygamberimiz ilgili bir hadislerinde de şöyle bu- yurmuştur:
“Ey Ümmet-i Muhammed! Zina yapmayın.Erkek veya kadın kulunu zina ya- parken
görmekten ötürü Allah’ın duyduğu kıskançlığı hiçbir insan duyamaz.Benim bildiğimi sizler de
bilseydiniz pek az güler, çok çok ağlardınız.”4
Peygamberimiz ferdî ve içtimaî(sosyal) zararlarını dünya ve âhiret cezala- rını hülâsa
olarak açıklamaya çalıştığımız zinânın ücret alarak icra-i san’at eden fahişelerle veya tatmin
olmak için arzusuyla zina eden dul dişilerle yapıl- mış olması onu zina olmaktan çıkarmaz.
Zina zinadır.
İslâmî ölçülere göre zina, zina olmak bakımından değil de ancak doğura- cağı sorumluluk
bakımından derecelere ayrılır.
a) Kendileriyle ebediyyen evlenilemeyecek olan, mahremlerle yapılan zi- na, sorumluluğu
pek azim olan zinadır.
Peygamberimiz şöyle buyurur:.
“(Kız kardeş, hala, teyze gibi) mahremleri ile zina eden kişi (azap görmeksizin) Cennet’e giremez.”5
b) Peygamberimiz mahremlerle yapılan zinaya nazaran ikinci derecede sorumluluk
doğuran zina türünü de şöyle açıklamıştır:

3 Furkan, 6869.
4 Buharî, Nikah 107.
5 M.Zevaid, 6/269
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“Kişinin komşusunun/ortağının karısıyla zina etmesi, on kadınla zina etmesinden daha ağır bir günahdır.”6
c) Biricik Peygamberimiz sorumluluğun farklı olacağı bir zina türünü de şu hadîsleriyle
bildirmiştir:
“Üç sınıf insan vardır ki Allah Kıyamet Günü’nde onları zatına muha- tap tutup
konuşmaz. Onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Onları günahlarından arındırmaz. Onlar için
elem verici bir azab da vardır.
Bunlar kibirli fakirler, sık sık yalan söyleyen idareciler ve evli/yaşlı zinâcılardır.”7
Burada önemle belirtmek isteriz ki İslâm Dini yalnız zinayı yasaklama- mıştır. Zinaya
götürücü işleri örneğin çıplaklığı, kadın erkek berberliğini de yasaklamış,olumsuz ortamlara
neden olabileceği için de karma eğitim ve çalış- ma düzenine sıcak bakmamıştır.
Ayrıca cinsel arzuları azgınlaştırıcı müzik, film, resim, roman ve hikâye gibi sanat ve edebiyat türlerini; bar, pavyon, gazino ve birleşme evleri gibi yerle- rin kurulması ve
işletilmesini de Fehşa kapsamı içine alarak haram kılmıştır.
Yüce dinimizin ve olgun aklın red ettiği zina gerçekten aşağılıktır/azgın- lıktır.
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Bunun içindir ki Hz. Allah Nûr Sûresi’nde namuslu kadın ve erkeklerin tövbesiz zinâcı
erkek ve kadınlarla evlenmelerini haram kılmıştır. Çünkü on- lar Kur’ân ifadesiyle “pistirler”
ve kendileri gibi pislere uygundurlar.8
Müminler!
Haramlarda aşağılık ve azab vardır. Bütün haramlardan ve Kıyamet Alâ- metleri’nden olan
zinadan sakınalım. Zira zinadan sakınmada Âhiret saadeti vardır.
Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Kim bana iki çenesi arasındaki dilini ve iki ayağı arasındaki üreme orga- nını
haramlardan koruyacağına garanti verebilir ki ben de ona Cennet’e gire- ceğine garanti
vereyim.”9

6
7
8
9

MişkâtülMesâbih, Hadis No: 5109.
İ.Kesir, Furkan 68.
Nûr 3,26.
Tac 5/183.

Yüce Rabbimden cümlemize zinadan ve zinaya götürücü yollardan korunma şuuru diler, hutbemi Peygamberimizin sözünü ettiği garantiyi müjde- leyici âyetlerle
bitiririm:
“Namazlarında iç huzuruna eren, boş şeylerden uzak duran, zekât verici ol- mak için
çalışan, cinsel organlarını açığa vurmaktan/zina yapmaktan koruyan… kendilerine bırakılan
emanetleri ve verdikleri sözleri yerine getiren ve namazlarına devam eden mü’minler gerçekten
kurtuluşa ermişlerdir. İşte onlar Firdevs Cennetine varis olacak ve orada sürekli olarak
kalacaklardır.”10
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10 K. Hafâ, Hn. 1738.

İslâmî Kurallar İçinde Çalışmak İbâdettir

Çalışmak dünya hayatında varlığımızı sürdürmek için muhtaç olduğumuz hayatî bir zarurettir. Çalışmak Âhiret mutluluğunu da kazanma sebebidir. Zira insan için ancak çalışmasının karşılığı olacağı gerçeği bir ilâhî kanundur.
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Rabbimiz bu gerçeği Kur’ân’ımızda şöyle açıklar:
“Hiç bir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez, insan için ancak
çalışmasının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığı da onun tarafından görülecektir.”1
İlmî, ziraî, ticarî ve sınaî alanlarda ve diğer muhtelif hizmet dallarında insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik verimli çalışmalar yapmak ibâdettir.
Allah’ın rızasını kazanmaya sebeptir. Âhiret saadetine ermeye vesiledir.
Ancak çalışmanın ibâdet olabilmesi ve Allah’ın sevgisine erdirebilmesi
için çalışmanın
Kur’ân ve Sünnet’in yasakladığı üretim ve tüketimle ilgili olmaması, haram
kılınan iş ve hizmet dalları ile bağlantılı bulunmaması lâzımdır.
Ayrıca çalışmanın kişinin kendisinin, zevcesi ve çocuklarının, bakıma
muhtaç ana-babasının ihtiyaçlarını karşılamak ve de cemiyetin âciz, yetim, dul
ve işsiz gibi muhtaç kesimine yardımcı olmak gibi gayelerle yapılması gerekir.
Kur’ân âyetleri ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hadîsleri bu gerçeği açıklamaktadır.
a) Gerçekten kişinin nefsinin ve bakımı ile mükellef olduğu aile fertleri-

1 Necm, 3841.

nin ihtiyaçlarını karşılamak, akrabası ve toplumuna yük olmamak için çalışması ibadettir. Günahların affına, pek çok sevap kazanılmasına sebeptir..
Yüce Peygamberimiz şöyle buyurur:
[“İbadet yetmiş nevidir. En faziletli (ibadetlerden biri) de Helâl rızık kazanmak için çalışmaktır.”
“... (Aman) insanlara yük olmayınız.”
“Allah, kulunu helâl kazanç için çalışırken yorgun düşmüş görmeyi sever.”
“İnsanın yiyip içtiklerinin en erdemlisi; en bereketli olanı bizzat çalışıp
kazanmasıyla aldıklarıdır.”]2
Peygamberimiz hadislerinde kişinin bizzat nefsi, eşi, çocukları ve hatta
çalıştırdığı işçiler için harcadıklarının kendisi için bir sadaka; Allah’ın rızasını kazandıracak bir ibadet olduğunu açıklarken bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:
“Bazı günahlar vardır ki onları namaz, zekât, oruç ve hac affettiremez. O günahları, ancak geçim çalışmalarındaki çekilen zahmetler giderir.”3 .
Zarurî olan çalışmalarımızı ibâdet olarak değerlendiren Allahımıza hamd
ederiz.
Nefsimizin ve bakmakla yükümlü olduğumuz aile fertlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak ibâdet olunca pek tabiidir ki çevremize muhtaç
duruma düşüren tembellik de bir ibâdetsizlik olur. Çünkü ”İnsanlara yük olmayınız.” buyuran Peygamberimizin buyruğuna göre diğer insanlara gereksiz
yük olmak haramdır.
Haram olduğu içindir ki Peygamberimiz daima “Allahım! Tembellikten ve
âcizliğe düşmekten sana sığınıyorum...” şeklinde duâ etmişlerdir.4
Peygamberimiz bir hadislerinde de şöyle buyurmuşlardır:
“Kim bana insanlardan bir şey istemeyeceğine, onlara yük olmayacağına; garanti verebilir ki ben de ona Cennet’e gireceğine garanti vereyim.”5
b) Açıklandığı üzere mü’minin ibadet olduğu inancıyla nefsi ve ailesi için
2
3
4
5

Sırasıyla: KeşfülHafâ Hn. 1699; C. Sağîr 2/135, 1/75; İ. Mace, Hn. 2137.
RamûzulEhadis Hn. 1713.
EtTac, 5/123.
C. Sağîr, 2/183.
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çalışıp kazanması gibi başta akrabası olmak üzere yardıma muhtaç insanlara
faydalı olmak gayesi ile çalışıp kazanması da ibadettir.
Öneminde ötürü bir daha vurgulayalım:Âciz, yetim, dul ve işsiz gibi sosyal yardım bekleyen insanlar için çalışmak, özellikle akraba içindeki fakirlere yardımcı olmak için çırpınmak yüce dinimizin emri olduğu için bir ibâdet
görevidir.
Bu maksatla çalışan kişi ibâdet içindedir. Dinimizin:
“Zekât veriniz. Ana-babaya, akrabaya, komşulara, arkadaşlara, fakirlere
ikram ediniz. Darda kalmışlara ödünç veriniz.” şeklindeki emirlerinin taşıdığı asıl ma’na şudur:
“Çalışınız. Size ve ailenize yetecek kadarından fazla kazanınız ki, zekât
verecek, çevrenize infak edecek ve ödünç verecek duruma geliniz.”
Nitekim Rabbimiz, Müminûn sûresinin ilk âyetlerinde “Firdevs Cenneti”ne
girecek bahtiyar müminlerin vasıflarını bildirirken:
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“Onlar zekât (verebilecek güce ulaşmak) için çalışanlardır.”6 buyurmaktadır. Böylece muhtaç toplum fertlerine yardımcı olmak için çalışmanın bir ibadet olduğunu daha belirgin bir şekilde açıklamaktadır.
Konumuzun bu yönünü açıklayan hadîslerinde ise Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır.
[“Yardıma muhtaç dul kadınlar ve yoksullar için çalışıp kazanan; (kazancının
bir kısmını onlara ayıran) kişi Allah yolunda savaşan kişi gibidir. Gündüzleri nafile oruç tutan, geceleri nafile namaz kılan kişi gibi sevaptadır.”]7
Toplumun âcizlerine yardım etmek için çalışmanın ibâdet olduğunu açıklarken insanlara çalışarak nafakalarını kazanacakları iş imkânları sağlamanın
niyete göre ibadet niteliğine bürünecek bir amel olduğunu vurgulamak isteriz. Çünkü -Allah şanını artırsın-Peygamberimizin ifadesiyle “Bir hayra aracı
olmak,onu bizzat yapmak gibidir.”
Bu itibarla İslâm Dininin topluma tecâvüz olarak vasıflandırıp yasakladığı faiz, karaborsa, içki-kumar- fuhuş işletmeciliği ve emeği sömürü gibi haram
kazanç yollarına düşmemek kaydıyla ve İslâmi yaşantıdan sapmamak şartıyla insan çalışmalı, yatırımdan yatırıma koşmalıdır. İslâm’a bağlı, çalışkan, yatırımcı insanları da takdir etmelidir.
6 Mü’minûn 4.
7 İbni Mace, Hadis No: 2140; S. Tirmizi Hn. 1918.

Yerilecek insanlar çalışanlar değil, haramlara bulaşarak, topluma zarar vererek çalışanlar ve kazananlardır. Evet, ancak onlardır aşağılık olanlar. Onlardır Cehennemlik olanlar.
Rabbimiz “Gaşiye” sûresinde zarar verici çalışmaların faillerinin “yorgun ve
bitkin olarak kızgın ateşe gireceklerini” bildirmektedir. Peygamberimiz de şöyle buyurmaktadır.
[“Haramla beslenen vücut (yanmaksızın) Cennet’e giremez.”
“... Zira o ateşe layıktır.”]8
İslâm Dini müminlerin nefisleri aileleri ve toplumları için yapacakları çalışmaları ibadet olarak değerlendirdiği içindir ki Helâl ve haram ölçülerine
bağlı çalışmaya da kazanmaya da sınır yoktur.
Çünkü üretilecek, üzerinde çalışma yapılacak ve yararlanılacak bütün
maddeler Rabbimizin birer nimetidir. Bu nimetlere mümin kulları olarak lâyık
olan bizleriz.
Çok çalışacağız, çok kazanacağız. Faydalandırmak suretiyle de Mevlâmıza
şükredeceğiz.

8 M. Mesâbih, Hn. 2787; K. Hafâ, Hn. 2632.
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Rabbimizin ve Peygamberimizin emirleri-yasakları doğrultusunda söylenen bütün sözler, gösterilen bütün davranışlar, yapılan bütün işler müminler
için ibâdettir.
Bu genel İslâmî prensipten anlaşılacağı gibi Helâl ve Haram ölçülerine
bağlı kalınarak yapılan ilmî, ziraî, ticarî, sınaî bütün çalışmalar, muhtelif hizmet dallarıyla ilgili tüm faaliyetler ibadettir.
a) İlmî çalışma
Ferde ve cemiyete yararlı en önemli çalışma ilmî çalışmalar olduğu içindir
ki İslâm Dinî ilmî çalışmaları yüceltmiş bu alandaki çalışmaları Cennet’e götürücü çalışmalar olarak teşvik etmiştir.
Tefsir, Hadîs, Fıkıh, Kelâm, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tıp ve benzeri ilim dalları İslâm’ın mukaddes kıldığı ilim dallarıdır. Çünkü gerçek îmana bu bilgilerle varılabilir. Ferdî ve sosyal refaha ancak bu ilimlerin aydınlığında ulaşılabilir.
Yüce Peygamberimiz ilmî çalışmaların ibâdet olduğunu açıklayan hadîslerinde şöyle buyurmuşlardır:
[“Allah katında, ilmî çalışma yapmak (farzların dışındaki) namaz, oruç ve hac
ibâdetlerinden daha faziletlidir.”
“Sadakaların en değerlisi Müslüman’ın bir bilgiyi öğrenip sonra da onu bir Müslüman kardeşine öğretmesidir.”

“Her kim ilmî araştırma için yola çıkarsa Allah ona Cennet yolunu kolaylaş
tırır...”]1
b) Ziraî çalışma
Dinimiz ziraat alanındaki çalışmaları da yüceltmiştir.
Binbir çeşit meyveleri, sebzeleri, otları ve ağaçlarıyla Rabbimizin insanlara sunulmuş bir rahmet sergisi ve menbaı olan toprağı çalışma alanı edinmek
rûhen yücelmenin ve insanlara yararlı olmanın ana yoludur.
Peygamberimiz “Rızkı toprağın derinliklerinde arayınız.”2 buyurmakla
zirâatçiliğe/madenciliğe teşvik buyururken, bu dalda yapılacak çalışmaların
nasıl hayra erdireceğini de şöylece açıklamıştır.
“.” Müslüman’ın diktikleri ve ektiklerinin mahsullerinden insanların, hayvanların ve kuşların yediği onun için (kendisi tarafından verilmiş) bir sadakadır. Hatta
o mahsullerden çalınan da onun için bir sadakadır.3
Bu hadîs açıkça öğretmektedir ki ürettiğimiz zîraî mahsullerden insanlar,
hayvanlar, kuşlar ye böcekler faydalandığı sürece bize mükâfat vardır.
Özellikle sanayileşen ülkemizde, toprak mahsûllerinden yararlanan insanların çok olması, tarımla bizzat ve yönetici olarak iştigal edenlerin yaptığı
çalışmaların faydalarının pek çok insana ulaşması ziraî çalışmanın kudsiyetini
ve manevî verimliliğini ortaya koymaktadır.
Müminler!
Tüm yeryüzü canlıları biz insanlar için yaratılmıştır. Onlardan yararlanarak ve yararlandırarak şükredici kullar olmakla vazifeliyiz.Bu sebeple hayvancılık ve balıkçılıkla uğraşıda biz insanlar için büyük hayırlar vardır. Çünkü yetiştirilen hayvanlar, tutulan balıklar ve onlardan sağlanan ürünler insanlara ne
büyük faydalar sağlamaktadır.
Yüce Dinimizin ölçülerine göre insanların erdemliliği de sağladıkları faydalarla orantılıdır.
Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
1 Sırasıyla; ElCamiusSağîr 2/54; İbnü Mâce Hn. 243; EtTac 1/63.
2 Keşfül-Hafâ Hn. 396.
3 M. Mesâbih Hn. 19001901.
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“İnsanların en hayırlısı, insanlara en fazla fayda sağlayandır.”
c) Ticarî çalışma
Ticaret toplum ekonomisinin iskeletidir. Rızık kapılarının en büyüğüdür.
Toplumun sağlığı, fertlerin refahı da ticaretin ahlâk kurallarına göre yapılmasına bağlıdır.
Bu sebepledir ki dinimiz ticarete teşvik etmiş, yaptığı dürüst ticaretle nefsine ve cemiyete hizmet etmiş inançlı ve faziletli tüccarı da müjdelemiştir.
Helâl ve Haram ölçülerini uygulayarak yapılan ticaretin çok geniş bir nzık
kapısı olması yanısıra Âhiret saadetini sağlayacak pek hayırlı bir amel olduğunu bakınız Peygamberimiz nasıl açıklamıştır:
[“Aldığı gıda maddelerini piyasa fiyatına satan mümin, sattığı malları sadaka
olarak vermiş gibi sevap kazanır.”
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“(Alıp satmada, ölçüp-tartmada ve malın vasıflarını açıklamada) dosdoğru ve
güvenilir olan ticaret adamı Kıyamet Günü’nde (Cennet ehli olan) Peygamberlerle,
doğrularla ve şehitlerle beraberdir.”]4
d) Sınaî çalışma
İslâm Dini sanatları da yüceltmiş, heykeltraşlık gibi yasakladığı belirli sayıdaki sanat türleri dışında bütün sanat dallarını mübarek bir çalışma alanı
olarak göstermiştir.
İnsanların sanat hizmetlerine büyük bir ihtiyaç duymaları ve sürekli olarak sanatkârlarla ilişkiler kurmak mecburiyetinde kalmaları sebebiyledir ki dinimiz sanatların Peygamberlerin mîrası olduğu gerçeğini açıklayarak sanatlara teşvik etmiştir.
Hz. İdris’in terzi, Hz. Nuh’un marangoz, Hz. İbrahim’in dokumacı, Hz.
Davud’un demirci olduğu açıklanmış, san’atını aşkla ve dürüstlükle icra eden
sanatkârlar için de Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
[“Allah san’atkâr mümin kullarını sever.”
“Allah yaptığı zaman işini güzel yapan san’atkâr kullarını da sever.”]5

4 Sırasıyla Bak. H.Î. ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu 6/123; C. Sağir 1/34; EtTac 2/197.
5 ElCamius Sağir 1/75.

Yukarıda açıkladığımız teşvik edici ölçüler dolayısıyladır ki bir meşru
iştigâl alanı ve san’atı olmayanlar kınana gelmiştir.
Hz. Ömer dış görünüşü itibariyle beğendiği gençlere hemencecik san’atını
sorar, müsbet cevap alamayınca da -ne yazık ki gözümden düştü- buyururdu.6
e) Muhtelif hizmet dalları ile ilgili çalışma
İlmî, ziraî, ticarî ve sınaî çalışma alanlarına girmeyen fakat İslâm’ın yasakları çerçevesine de dâhil olmayan pek çok hizmet dalları da vardır ki bu hizmet
türleri dinimizce meşrudur.
İçki, kumar, fuhuş ve faiz kurumları yöneticiliği-işçiliği-memurluğu ve
erkekler için kadın kuaförlüğü ve benzerleri gibi dinimizde haram kılınan hizmet sahaları dışındaki her bir hizmet alanı Helâl’dir.
Peygamberimiz haramlarla bulaşmayan her bir işin ve hizmetin Helâl olduğunu bildirmek içindir ki bütün peygamberlerin ve bizzat kendisinin çocukluğu ve gençliğinde ücretli işçi olarak koyun çobanlığı yaptığını iftiharla
açıklamıştır.7
Müminler!
Çalışmalı, Helâl ve Haram ölçülerine bağlanarak, çalışmalarımızı âhiret
saadetimizi sağlayacak manevî yatırımlara dönüştürmeliyiz.
Ancak çalışmanın dinimizde ibâdet olarak değerlendirilip mükâfatlandırılması bizi namaz ve oruç gibi dinimizin mükellef kıldığı ana ibâdetlerden
asla geri bırakmamalıdır.
Bu ana ibâdetlerimizden asla tâviz vermemeliyiz.
Haklar ve hürriyetlere saygı duymayan bazı ilkel yönetici ve işverenlerin
-Burada ancak çalışmak vardır.- şeklindeki ibâdetlerimizi engelleyici, hukuk dışı baskılarına boyun eğmemeliyiz. Kanunî girişimlerimizi de yapmalıyız.
Rabbimiz, Ahzab Sûresi’nin 48. âyetinde şöyle buyurur:
“Kâfirler ve münafıklara baş eğme. Baskılarına aldırış etme. Allah’a güven. O
sana koruyucu olarak yeter.”
Müminler!
Çok iyi bilmeliyiz ki İslâm’da ibâdet Allah’ın ve Peygamberimiz Hz. Mu6 EtTeratibülİdariyye, Kettanî 2/23.
7 İbn-ü Mâce Hn. 2149.
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hammed’in her bir emir ve yasağına bağlılıktır. Bunun içindir ki biz müminler
vakitleri girdiğinde namazla, Ramazanda oruçla, yılda bir kez zekâtla, laboratuarda deneyle, mektebde öğrenim ve öğretimle, iş yerinde çalışmayla, yolda
trafik kurallarına uymakla, gece de uyuyarak istirahat etmekle ibâdet ederiz.
İbadet bizim yaratılış gayemiz, kulluk görevimizdir. Dünya ve âhiret mutluluğumuzun biricik sebebidir.
Hutbemizi bizleri yönlendiren ve gönül rahatlığına erdiren bir hadîsle bitiriyorum:
“Ey insanlar! Allah’ın emirleri ve yasaklarına uyun. Helâl rızıkları Helâl yollarla kazanmaya çalışın. Zira gecikse de kişi kendisi için ayrılan rızkı tam tamına
elde etmedikçe ölmeyecektir. O halde Allah’ın emirleri ve yasaklarına uyun, Helâl
nzıkları Helâl yollarla kazanmaya bakın….”8
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8 İbnü Mâce Hn. 2144; M. Mesâbih Hn. 2787.

İslâm’da Haram Kılınan Çalışma Nevileri

İslâm Dini çalışmayı görev kılmış, cihad olarak vasıflandırmış, günahlarımızın affına ve Cennet’e girmemize sebep olacak ibadet olarak bildirmiştir.
Ancak dinimiz çalışmayı ibâdet kılarken bütün çalışmaları ve hizmetleri Helâl kılmamıştır. Çalışmaya konu olabilecek her bir işi ve hizmeti Helâl ve
Haram olarak sınıflandırmış, helâl işi ibadet, haram çalışmayı ise Hakk’a ve
Halk’a karşı isyan olarak vasıflandırmıştır.
Zararları açık ve sayıları belirli olan haram işleri özetlemeye çalışacağız.
a) Dinimizin haram kıldıklarını çalışma konusu edinmek haramdır
a) İslâm Dini, Kur’ân diliyle faizi zulüm olarak nitelendirip haram kılmış,
bütün nevilerini açık bir şekilde yasaklamıştır.
Bu sebeple faizcilik yapmak, faizle çalışan bankalar kurmak bu gibi kurumlara ortak olmak İslâm Dini’nde haramdır.
b) Dinimiz zinayı yasaklamıştır.
Kur’ân’ımızın İsra sûresinin 32.âyetiyle “Zinaya yaklaşmayınız…” buyrularak Zina yasaklandığı içindir ki vücudu sermaye olarak kullanmak haram kılınmış çalışma şeklidir.
Peygamberimiz bir hadîslerinde şöyle buyurmuştur:
“Kazancın en kötüsü/en haramı zina bedelidir...”1
İslâm Dini, zinaya yaklaştırıcı işlemleri de yasakladığı için mümin erkekler ve kadınların örneğin zinaya ve eşcinselliğe özendirici hikâye ve roman ya1 C. Sağir, 2/40 (ŞerrulKesbi)
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zarlığı, sahne çalışmaları, sinema oyunculuğu ve benzerleri de haram çalışma
türleridir.
c) Dinimiz, Kur’ân’ın Maide Sûresi’nin 90. âyetiyle kumarı yasaklamıştır.
Bu sebeple kumar oynayıcılığı meslek edinmek de haramdır.
d) İslâm, birbiriyle evlenebilir konumda olan kadınla erkeğin cinsel haz
amaçlı vücut temasını organların zinası olduğu gerekçesiyle haram kılmıştır.
Bu itibarla erkekler için kadın kuaförlüğü, kadınlar için erkek berberliği gibi
cinsel haz amacına dönüşebilir teması içeren çalışmalar da yasaklıdır.
e) Dinimiz hırsızlık, gasb, dolandırıcılık ve hileli imalâtı yasaklamıştır. Bu
sebeple bu türlü olumsuz/zararlı işleri çalışma alanı edinmek de katiyetle haramdır.
b) Haramın yapılmasına sebep olan işler ve hizmetler de haramdır
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a) İslâm Dininin yasakladığı işleri iş edinmek haram kılındığı gibi, haram
kıldıklarının işlenmesine vesile olacak hizmetleri yapmak veya vasıta olacak
maddeleri imal etmek ve bu maddelerin ticaretini yapmak da haram kılınmıştır. Zira “Haramlara Sebep Olan İşlemler de Haramdır.”2 kuralı İslâm Düzeni’nin
temel yasalarından biridir.
b) Dinimiz, faizin alıcısı, vericisi, aracısı, kâtibi ve Şahinlerini lânetlemiştir.
Zinaya yöneltici fiilleri, alkollü içkiler ve uyuşturucu maddelerin üretimi, alım
ve satımını, kumara aracılık yataklık/yapılmasını da haram kılmıştır.
Bu sebepledir ki İslâm Cemiyeti’nde banka ve bankerlik kurumları, bar,
pavyon, hususî ve umumî birleşme evleri, içki imal ve satış yerleri, kadınlı erkekli plajlar, kumarhaneler açmak, işletmek ve bu iğrenç yerlerde çalışmak ta
haramdır.
c) Yüce Peygamberimiz:
“İpek elbise ve altın (takılar) ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helâl
kılındı.”3 buyurmuştur.
Bu itibarla erkekler için tabîi ipekten ve altından giyim ve süs eşyası yapmak, yaptırtmak ve satmak da genel kabule göre haramdır
d) İslâm Dini vücuda dövme yaptırmayı, güzellik için dişleri inceltmeyi,
2 K. İbnü Humam FethülKadîr 8/117.
3 RiyazusSalihin Hn:809.

estetik ameliyatı ve kürtajı yasaklamıştır.4 Bu itibarla dövme ve estetik amaçlı
diş ve organ ameliyatı yaptırmak yapmak da haramdır. Ana için hayatî bir gereklilik olmadıkça kürtaj yaptırmak ve yapmak da cana kıymak olduğu için
haramdır.
e) İslâm Dini müminlere kendisinin,ortak aklın ve ilmin onayladıklarına
çağırmayı, onaylamadığı Batıl’lardan da sakındırmayı emretmiştir.
Bu sebebeple Batıl’ın neşrine ve propagandasına aracı olmak mümin için
büyük bir günahtır/suçtur. Meselâ İslâm’la çelişen ve çatışan Kapitalizmi ve
Sosyalizmi öven, ahlâk dışı yazı ve resimleri ihtiva eden kitapların ve mecmuaların basım, yayım ve satım işlerinde çalışmak Ku’ânın ifadesiyle Münkeri yaymak anlamında haramdır.
İslâm Dini’ne düşman olan ve düşmanlıklarında şuurlu ve inatçı olan kişilerle yardımlaşmayı Rabbimiz yasaklamıştır. Bu tür kişilerin yanında çalışarak, onların güç ve etkinlik kazanmasına sebep olmak haramdır.5
f) İslâm Dini, ne şekilde olursa olsun başkalarına zarar verecek, muhataplarını zaman, sermaye ve kazanç kaybına uğratacak kasıtlı işleri yasaklamıştır.
Zira, Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“İslâm’da zarar vermek, zarara zararla karşılık vermek yoktur.”6
Bu sebeple zarar verici işlere âlet olmak da haramdır.
g) Dinimizde rüşvet haram kılınmıştır. Aracısı da lanetlenmiştir. Bu nedenle rüşvete aracı olmak da haramdır.
İslâm Dini’nin haram kıldıklanın yapılmasına sebep olan işler ve hizmetlerin açık hükümlere ve ictihadlara göre haram olduğuna dair verdiğimiz bu
misalleri çoğaltmak mümkündür.
Dinimiz aslında helâl olan bazı işleri muayyen şahıslara haram
kılmıştır
c)

Bilindiği gibi Rabbimiz Kur’ân’ımızda, [“Nefislerinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız...”
4 EtTac 3/175; İrşadüsSâri Şerhu SahîhılBuharî, K. Libas, BabülMütefellicat ve Babül
Mevsûle.
5 Mümtehine 1; Tevbe 67; Mâide 2.
6 ElCamiu’sSağîr 2/203 (La Zarare); Mecelle Kevaidi Külliye Madde 19.
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“... (İnsanlara) ne zulmediniz ne de zulme uğrayınuz.”] buyurmaktadır.7
Bu ilâhî emirler gereği zayıf bünyeli ve eksik organlı kişilerin kendileri
için tehlikeli olabilecek işleri yapması ve kendileri için tehlikeli olacağı bilinen
işlerin onlara yaptırılması da haramdır.
d) Cuma namazı vaktinde çalışmak yasaklanmıştır
Dinimiz, yalnızca Cuma namazının kılınma vaktinde ergen olup yolcu
olmayan ve önemli bir görev başında bulunmayan kişilerin çalışmalarını yasaklamıştır. Bu sebeple Cuma namazının kılınma vaktinde çalışılması da yasaklıdır.
Müminler!
İslâm Dini’nde çalışmak ibâdettir.
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Ancak yukarıda belirli bir kısmı açıklanan işlerde olduğu gibi Rabbimizin ve Peygamberimizin yasakladığı alanlarda çalışmak ise ibâdet olmak şöyle
dursun, Allah’a ve Peygambere isyandır. Topluma da zulümdür.
Burada bilvesile ifade edelim ki, insanlığın asrımızdaki buhranlarının İslâm’a göre en mühim sebeplerinden biri ve başlıcası helâl ve haram iş ayırımının
yapılmaması, bütün üretim ve hizmetlerin meşru görülerek yapılmasıdır.
Muhterem Müminler!
Mü’min kişi büyük bir sefalete düşüp şahsiyetinden ve namusundan taviz
verecek duruma düşmedikçe İslâm’ın yasakladığı iş ve hizmetleri yapamaz.
Allah’ın ve peygamberinin haram kıldıklarını hiç bir sistem mümin için
Helâl kılamaz. Faizcilik bankalarda yapıldığı için, fuhuş lüks yerlerde irtikâp
edildiği için, içki devlet kurumlarında üretildiği veya bütün bunlara laik kanunlar ruhsat verdiği için Helâl olmaz.
Haram olan işlerle kazanılacak olan para da haram olacağından nefsimize
ve ailemize yedirdiklerimiz de pek tabîi ki haram olur.
Haramla yoğrulan kişinin ibâdetleri kabule şayan olmayıp hayırları da red
olunacağından bu kişinin dünyası buhranlı, âhiretinin de azaplı olması muhtemeldir.
Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
7 Bakara 195-279.

“Haram kazanç la beslenen vücut (yanmaksızın) Cennet’e giremez. Zira o,
ateşe lâyıktır.”
Müminler!
Dünya hayatı geçicidir. Baki olan âhiret hayatıdır. Kur’ân ifadesiyle “Sizin elinizdekiler biter. Allah katında olanlar bakidir...”8 Şu halde aklımızı kullanalım da haramlara düşmeyelim, çalışmalarımızı meşrulaştıralım ki dünyamız
ve âhiretimiz mutlu olsun.
Allah’a emanet olunuz.
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8 Nahl 96.

İslâm’da İşveren Vazifeleri

İnsan hayatını ferdî ve sosyal bütün yönleriyle kuşatan dinimiz, insan hayatında önemli bir yer tutan çalışma ve iş türleri ile ilgili ayrıntılı yasalar koymuş, işçi ve işveren vazifelerini de tanzim etmiştir.
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Bu Cuma Mesajı’mızda işveren görevlerini özetlemeye çalışacağız:
a) Mümin işverenin ana vazîfesi çalıştıracağı işçileri araştırmak imanlı,
ibâdetli ve ahlâklı işçileri tercih etmektir.
Müslümanlığı yaşamaya teşvik, toplum ahlâkının geliştirilmesine hizmet
ve müminlerle yardımlaşma vasfını taşıyan bu araştırma ve tercih etme Kur’ân
Sünnet’le emredildiği için ibâdet olan bir görevdir.
Peygamberimiz şöyle buyurur:
[“Mümin, müminin kardeşidir. O kardeşine zulmetmez. Onu (yoksulluğa) terketmez.”
“Mümin kardeşine yardımda bulunduğu sürece Allah kulunun yardımcısı
dır...”]1
b) Mümin işverenin mühim bir vazifesi de çalıştıracağı işçilerle ayrıntılı
bir sözleşme yapmaktır.
İşçilerin, savunabilecekleri “Hak”larını önceden belirlemektir.
Mümin işveren kabul edeceği şartların veya yapacağı sözleşmenin gereklerinden Allah’a ve işçilerine karşı mesûldür.
Bu sebeple çalışma günleri ve saatlerini, vardiya usûlünü, yıllık ve haftalık tatilleri, mazeret izinleri ile ilgili ayrıntıları, yemek, ikramiye ve mesaî saat1 R. Salihin B. Kaza-i Havaicil Müslimin Hn. 1.

leri gibi konuları, ayrıca ve en önemli olarak da ödenecek ücreti işveren iyice
açıklığa kavuşturmalıdır.
Peygamberimizin bu mevzudaki talimatı açıktır ve şöyledir:
“Çalıştıracağınız işçiye nasıl çalışacağını ve ödeyeceğiniz ücreti bildiriniz.”2
c) Mümin işverenin bir diğer ödevi de çalıştırdığı işçilere emeklerine eşit
olacak ve adalet ilkelerine uygun düşecek bir ücret ödemektir.
Ücretler için mesken, yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçları giderecek bir
meblağ veya sağlanılan faydanın yarısını alma gibi ölçüler, İslâm’ın ücretlerin
tespitine ait gerçekçi görüşleridir. Ancak İslâm’da yasa olarak ücretlerin tespiti, işçi ile işveren arasındaki anlaşma ile kararlaştırılır.
Mümin işveren özellikle işsizliğin yaygınlaştığı dönemlerde işçinin düşük bir ücretle çalışmak mecburiyetinde kalmasından yararlanarak emeğe eşit
olamayacak bir ücret ödemekten şiddetle kaçınmalıdır. Zira işçi emeğini sömürmek zulümdür.
Bir Hadîs-i Kudsî’de Rabbimiz şöyle buyurur:
“Ben Kıyamet Günü’nde üç kişinin hasmıyım. Kıyamet Günü hasmı olduğum
kula, tam hasımlık yaparım. (Evet, ben) bana verdiği sözden cayanın, hür bir kimseyi satıp bedelini yiyenin, tuttuğu işçiyi tam olarak çalıştırıp da hakkını tam olarak
vermeyenin hasmıyım.”3
Hadîs-i Kudsî de hür bir insanı köle edinerek satmakla, işçi hakkını yemenin bir arada açıklanması, mümin işverenleri ürpertmeli, bu konuda tam
bir adalete, hatta adaleti aşan bir ihsana yöneltmelidir.
- İşçilerimizi yediklerimizden yiyebilecek,
- Giydiklerimizden giyebilecek düzeye çıkarmak yönelmemiz gereken ihsanın Peygamberimiz tarafından arzulanan şeklidir.4
d) Sağlık şartlarına uygun ve namaz, oruç gibi ibâdetlerini yapmasına vasat (ortam) hazırlayan bir iş düzeni içersinde işçilerini çalıştırmak da mümin
işverenin vazifesidir.
2 Ücret malum olmak şarttır (Mecelle, Madde 450).
3 Sünenü İbnü Mace, Hadis No: 2442. Kurtubî, 5/190.
4 Peygamberimiz bir olay üzerine şöyle buyurmuştur: “Ya Eba Zer Harp esirleri olan köleleriniz Allah’ın yönetiminiz altına koyduğu kardeşlerinizdir. Onları yediklerinizden yediriniz. Giydiklerinizden giydiriniz. Yapamayacakları işleri onlara teklif etmeyiniz. Eğer ederseniz onlara yardım ediniz.”
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• Isıtma, ışıklandırma gibi sağlık şartlarının işveren tarafından sağlanılması bir görevdir.
İslâm başkalarına zarar verecek her düşünce ve davranışı yasaklamış ve
büyük günahlardan saymıştır. Peygamberimiz “Her ızdırab veren kişi Cehennem’dedir.” buyururlar.5 İşçinin sağlık şartlarına uygun olmayan yerlerde çalıştırılması, pek tabiidir ki ızdırab vermektir ve dolayısıyla Cehennem’e yoldur.
• İşçinin ibâdetini yapabilme hakkı da mukaddestir. İşveren bu hakka
saygı duymak mecburi yetindedir. Hiçbir işveren ergen işçisini Cuma günü,
Cuma ezanından cuma namazının bitimine kadar çalıştıramaz. Çalıştırmak
haramdır. Ayrıca hiç bir işveren işçisinin vakit namazlarını kılmasına da engel olamaz.
Allah’a ibâdet olunmasına engel olandan daha zalim kim olabilir ki?

632

İşveren iş yerinde mutlaka küçük de olsa bir mescit açmalı veya namaz
kılınabilir bir yer tahsis etmelidir.İş akışını düzenleyerek cemaat namazı kılınmasına da özen göstermelidir.
e) İşveren olmanın avantajlarını bir baskı unsuru olarak kullanıp sözleşme hükümlerine aykırı şekilde işçilerini çalıştırmaktan veya bu anlamda bir
talepte bulunmaktan özenle sakınmak da mümin işverenin görevidir.
Anlaşma sınırlarını aşan farklı ve de fazla bir çalışma teklif edilir, bu teklif de işçi tarafından kabul olunursa yapılan fazla çalışmaya ilâve ücret ödenmesi zarurîdir, ödenmezse işçiye zulmedilmiş olur. Kur’ân-ı Kerim’in açıklamasına göre ise:
[“... Allah zalimleri sevmez.” “... Zalimler için Allah katında samimî bir dost ve
aracılığı kabul edilir bir şefaatçi de yoktur.”]6
f) Sözlü veya yazılı anlaşma ile belirli bir ödeme şekli tesbit olunmamışsa,
işçi ücretini geciktirmeksizin ödemek mümin işverenin görevidir.
Peygamberimiz bu mevzuda şöyle buyurmuşlardır: “İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz.”7
Gerek borçlarımızı ödemede ve gerekse işçi ücretlerini vermede imkân

5 ElCamiusSağîr “Küllü” bölümü 2/94.
6 Ali İmran 57; Mü’min 18.
7 Sünen-ü İbn-ü Mâce, Hadis No: 2443.

varken erteleme cihetine gitmek büyük bir günahtır. Zira peygamberimiz
“Ödeme gücü olanın ertelemesi zulümdür.”8 buyurmuşlardır.
g) Mümin işverenin mühim bir mükellefiyeti de çalıştırdığı işçilerine işveren oluşundan ötürü bir üstünlüğü olmadığını bilmek, işçilerine mümin kardeş, arkadaş ve komşu gibi davranmaktır.
İşveren işçisinin bir anlamda arkadaşı, bir anlamda ise komşusu olduğunu
da bilmelidir.
Allah komşuya ve arkadaşa ikram edilmesini ve yardımda onların tercih
edilmesini emir buyurmuştur. İşveren Rabbinin rızasını kazanmak için en yakın komşusu ve arkadaşı durumunda olan işçilerine yakından ilgi göstermelidir. Dertleriyle dertlenmeli, sevinçlerine iştirak etmelidir. İman kardeşi, komşusu ve arkadaşı aynı zamanda işçisi olan insanlara yardımcı olmayan, şefkat
duymayan, mütevâzi davranmayan işverende mümin olarak da işveren olarak
da hayır yoktur.
h) İşçinin değil de işverenin hatalı olduğu iş kazalarında işçiye tazminat
ödemek de mümin işverenin vazifesidir.
k) Mümin işverenin işçilerine karşı bir yükümlülüğü de onları Hakk’a çağırmak Batıl’dan sakındırmaktır.
Bu sebeple işçiler arzulu olmasalar da işveren mümin olarak görevini yapmış olmak için aşağıda değindiğimiz hizmetleri ve benzerlerini yapmakla görevlidir:
a) İşçileri Cuma namazı ve beş vakit namaz kılmaya teşvik etmek. Cami
uzaksa ve fabrika çevresinde mescit açılamıyorsa vasıta temin ederek topluca
cuma namazına götürmek,
b) Kandiller ve bayramlar gibi önemli gün ve gecelerde dinî ve ahlakî kitaplar hediye etmek,
c) Öğle tatillerinde canlı veya banttan 510 dakikalık konuşmalar yaptırıp
dinletmek. Bu mümkün olmazsa yetenekli bir işçiye muteber dini bir kitaptan
510 dakika okutturup dinletmek,
d) Haftada veya onbeş günde bir ya da ayda bir ilim adamı getirtip dinletmek...

8 Keşfül-Hafâ, Hadis No: 2315.
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Yukarıda özetlediğimiz işveren görevlerini yapan mümin işverenlere müjdeler olsun.
Zira yapılan iş meşru olur, işçiye karşı görevler de yapılırsa kazanılan paralar helâl, yapılan çalışmalar Âhiret saadeti için yatırım olur.
Mesajımızı bir âyetle bitirelim:
“Ey iman edenler, sözleşmelerinizin gereğini yerine getirin...”
“... Allah’ın sözleşmeler konusundaki emrine aykırı gitmeden korunun. Zira
Allah’ın azabı çetindir.”]9
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9 Mâide 1-2.

İslâm’da İşçiye Yüklenen Vazifeler

Bütün yeryüzü varlıklarını bizler için, bizleri de kendisine ibadet etmemiz için yaratan Yüce Allah’ımızın her bir emrine ve yasağına itaat ibadettir.
Bu gerçekten ötürü nefsinin, aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamak, akrabanın ve toplumun muhtaçlarına yardımcı olmak için çalışmak Peygamberimizin açıklamasına göre vacib görevdir, günahlara keffaret ve sevaplara sebep
olacak ibâdettir.
Bu anlamda çalışmak ibâdet olunca, pek tabiidir ki, çalışan kişi de çalıştığı sürece ibâdet içindedir.
Ancak çalışmanın ibâdet olması için işin helâl olması, işçinin ibâdette olması için de işindeki vazifelerini tam yapmış olması lâzımdır.
Hutbemizde bu vazifeleri dokuz madde halinde özetleyerek sunmaya çalışacağız.
Mevzuumuza girmeden önce şu hususu tam bir açıklıkla belirtmek isteriz.
Biz bu Cuma Mesajı’mızda işçi sözcüğü ile yaptığı işe göre veya haftalıkaylık gibi zamana göre ücret alan sanatkâr, amele, mühendis, sendikacı öğretmen ve memur gibi çalışan her bir ferdi kastediyoruz.
Bu sebepledir ki burada hulâsa edeceğimiz vazifeler umûmî vasıftaki vazifelerdir.
a) Mümin işçinin sorumlu olacağı ilk mukaddes vecîbesi İslâm Dini’nin
Helâl gördüğü bir iş ve hizmet alanında çalışmaktır.
İşin ibâdet ve alınan ücretin Helâl olmasının ilk şartı budur.
Faiz işlemleri, içki üretimi ve İslâm’la çelişen yazılı ve görsel medya faali-
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yetleri gibi dinimizin yasakladığı iş alanlarında çalışmak Hakk’a isyan ve halka zulümdür.1
Mümin işçi ücretini haram, kendisini günahkâr kılacak ve azaba uğratacak haram iş ve hizmet türlerinden şiddetle kaçınmalıdır.
Mümin işçinin işin Helâlinde çalışmak gibi bir vecîbesi de kendisine götürü iş yapacağı veya yanında çalışacağı insanları -mümkünse- gerçek müminlerden seçmektir. Zira hayatın her anı ve safhasında hakikî müminleri araştırmak, bulmaya çalışmak ve tercih etmek bir îman görevidir.2
b) Kabul ederek üstlendiği işi bizzat yapmak mümin işçinin vazifesidir.
Özel sektörde işverenle anlaşma gereği, kamu sektöründe yönetmelikler icabı işi bizzat yapması gereken kişinin ücrete hak kazanabilmesi, için işini bizzat yapması vazifesidir. Bir başkasına devredemez.
Çünkü her işçi hususî sıfatlara, şahsî tecrübe ve maharetlere sahiptir.
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Memurlar ve özel hizmetliler de üstlendikleri işi bir başkasına devredemezler.3
c) Kanunlara, örfe veya sözleşmeye göre çalışmakla vazifeli olduğu iş günleri ve iş saatlerinde normal bir verimle çalışmak mümin işçinin görevidir.
İşçi çalışma saatlerinde direnişe geçer, vazifeden kaytarır veya herhangi
meşru olmayan bir sebeple işini yapmazsa hainlik etmiş olur. İşverenin hakkını zimmetine geçirmiş, haram yemiş olur. Allah hainleri ve hakka tecavüz
edenleri sevmez.4
Meselenin ehemmiyetinden ötürüdür ki, İslâm bilginleri, “Bir işçi iş saatinde Kur’an okur da bu okuması sebebiyle işine ilgisiz kaldığı için bir zarara sebebiyet verirse, bu zararın bedelini ödemesi gerekir” görüşündedirler.
d) Belirlenen bir tarihte bitirmek ve teslim etmek üzere mukavele (söz-

1 Bu bölümün üçüncü hutbesi ve kaynaklarına bak.
2 Bu ciltteki ‘Dostlarımız, Ancak Mü’minlerdir’ hutbesi ve kaynaklarına bak.
3 Kur’ân âyetleri ve Peygamberimizin hadîslerinden Hanefi Mezhebi müçtehitlerinin çıkardığı hükümler esas alınarak düzenlenmiş olan ve İslâm Hukukunun bazı bölümlerini ihtiva eden 1851 maddelik Mecelle’nin bu mevzudaki 571. maddesi şöyledir.
“Binnefs (bizzat) amel etmek yani kendi işlemek üzere isticar olunan ecîr (ücretle tutulan
işçi) kendi yerinde başkasını kullanamaz.”
4 Nisa, 107; Bakara 190.

leşme) yaptığı işi zamanında bitirmek ve teslim etmek de Müslüman işçinin
ödevidir.
Zira Allah “... Sözleşmelerinizin gereklerini yerine getiriniz...”5 buyurmaktadır. Bu ilâhî emre aykırılık haramdır/ büyük günahtır.
Ancak ihmalkârlık ve zarar verici bir kasıt olmaksızın hava şartlarının elverişsizliği gibi kişiyi aşan sebeplerden dolayı işin gecikmesinden işçi sorumlu olmaz.
e) Mümin işçinin bir vazifesi de kendisine teslim edilen iş araçlarını ve işe
konu malları korumaktır.
Özel veya kamu sektöründe çalışan kişi kendisine teslim edilen malları,
üzerinde çalıştığı her türlü alet ve makineleri kendi malı gibi korumak mecburiyetindedir.
Peygamberimiz şöyle buyururlar: “Hepiniz güdücüsünüz. Her biriniz de
güttüğünüzden mesuldür...”6
İşçi de işveren tarafından kendisine emanet bırakılan malın güdücüsüdür.
Gücü nisbetinde korumaya çalışacaktır.
Bırakılan emanetleri korumak ise Firdevs Cennetine girecek Müslüman’ın
vasfıdır.7
f) Müslüman işçinin bir mükellefiyeti de Hak’dan sapan nefsinin arzusuyla veya batılperest yıkıcıların çağrısıyla çalıştığı yere zarar \ vermekten kaçınmaktır.
Tornacı ve terzi gibi işçilerin müşterilerinin mallarına, memurlar ve işçiler gibi çalışanların da çalıştıkları iş yerlerine kasıtla zarar vermeleri zulümdür.
Onlar verdikleri zararı ödemekle yükümlüdürler.8
g) Mümin işçinin bir görevi de bilmediği işi yaparım diyerek üstlenmemektir.
Rabbimiz Kur’ânı Kerîm’de: “Bilmediğin şeyin ardına düşme...”9 buyurmuştur.
Maide 1; İsra 34.
RiyazüsSâlihin Hn. 285, 302, 654.
Mü’minun 1-11.
Mecelle Madde 607: “Ecîrin (ücretli işçinin) taaddîsi ve taksiri ile (tecavüzü ve kusuru ile)
mustecerun fih telef olsa zâmin olur.”
9 İsra 36.

5
6
7
8
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Bu emir uyulması gereken bir ilâhî kanundur.
Kişi bilmediği, anlamadığı bir işi üzerine alır da zarar verirse iyi niyetli de
olsa zararı tazmin etmek durumundadır.
Peygamberimiz, bir hadîslerinde, doktor olmadığı halde tedaviye kalkışan ve böylece bir zarara sebebiyet veren kişiler için şöyle buyurmuştur:
“Kim tabipliği bilmediği halde tedavi etmeye kalkar da bir zarar verirse zararı karşılayacak diyeti öder.”10
h) Mümin işçinin bir yükümlülüğü de çalıştığı müessesedeki bazı imkânları izinsiz olarak şahsî çıkarları için kullanmaktan sakınmaktır.
İşverenin malından izin almaksızın başkalarına ikram etmek, iş yerinin
telefonunu ve arabasını husûsî işlerinde kullanmak ve benzerleri, müminlerin
kaçınmaları gereken hakka tecâvüz türleridir.
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Hak helâlliği alınmadıkça bunların hesabı verilecek, cezası mutlaka çekilecektir.
k) Müslüman işçinin işini ibâdete dönüştüren çok mühim bir vazifesi de
üzerine aldığı işi en güzel ve en sağlam şekilde yapmak için çalışmaktır.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
[“Allah, yapılan her işin ihsan üzere; Allah görüyormuş şuuru içinde güzel yapılmasını emretmiştir...” ve “Allah yaptığı zaman işini sağlam yapan kullarını sever.”]11
İşçi, işi üzerinde hassasiyet gösterecek, güzel ve sağlam yapacaktır. Mesela:
Memura nispetle işin güzellik ve sağlamlığı dikkatle, usulüne uygun ve süratle
yapılması, fırıncıya göre ise hamuru temiz tutmak, iyi yoğurmak ve ekmeği iyi
pişirmektir. Misaller çoğaltılabilir.
İşçi olarak bu husustaki ölçümüz kendimizi müşteri veya işveren yerine
koyarak, nefsimiz için istediğimizi onlar için de yapmaktır.
Gaflet ve intizamsızlık sebebiyle güzel ve sağlam yapmamak bir tarafa yapılan işe hile karıştırmak ise aslında ibadet olan işi harama dönüştürür ki, bu
büyük günah mümini İslâm Kulpu’ndan koparır. Çünkü Peygamberimiz “Bizi
aldatanlar bizden değildir” buyurmuşlardır.12 Bu sebepledir ki İslâm bilginlerinden bir kısmı hile karıştırılmış malların imhasına dahi fetva vermişlerdir.
10 MişkâtülMesâbîh Hadis No: 3504.
11 M.S. Müslim Hn. 1249; EtTac 1/25.
12 RiyazüsSâlihin Hn. 1583.

l) Mümin işçinin yukarıda açıklanan görevleri yanısıra çok mühim bir görevi de taleb etme hakkını haiz olduğu yeni hakları zulüm yoluyla değil adalet ölçüleri içinde istemektir.
Peygamberimizin talimatıyla “Zarar vermek veya zarara zararla karşılık
vermek”13 haram kılındığından mümin işçi hak talebini zarar verici ve tahrib
edici eylemlerle değil de bu sınırlara varmayan hukukî yollarla yapmalıdır.
Özetlemeye çalıştığımız görevlerine karşılık mümin işçinin pek tabiî ki
hakları da vardır.
a) Emeğine eşit olabilecek âdil bir ücret almak,
b) Namaz ve Oruç gibi ibâdetlerini yapmasına vasat (ortam) hazırlayacak
ve sağlık şartlarına uygun düşecek bir iş düzeni içinde çalışmak,
c) Sosyal hayatta gerçek üretici olarak sevgi ve saygı görmek...
Evet, bütün bunlar işçinin temel haklarıdır.14
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13 C. Sağîr “Lâ zarere”, 2/203.
14 Ek Bilgi:
İşçinin iş talebi hakkı:
Çalışan işçinin veya çalışmak isteyen kişinin çok önemli bir hakkı da kendi imkânlarıyla
iş bulamaması halinde Kur’ân ve Sünnet Toplumu’nda İslâmî Yönetim’den iş talep edebilmek hakkıdır.
Evet, zarûri ihtiyaçlarını temin etmek için meşru bir işi kendi imkânlarıyla temin edemeyen işçinin iş talebi hakkı vardır.
İslâm toplumundaki sermaye sahiplerine, sanayici ve tüccarlara imkânlarını kullanarak,
topluma yararlı üretim alanlarında teşebbüslere girişmek, istihdam sahaları hazırlamak
farz-ı kifayedir. Pek tabiidir ki bu bir ibadettir, özel teşebbüs yeterli istihdam sahaları açamıyorsa, İslâm hukukuna göre bu vazife -gücü ölçüsünde- İslâmî devletin görevi olur.
İslâm, kendi kurallarına dayalı yönetimi işsizlik için sigorta kaynağı kılmaktadır. İslâmî
devlet ya iş bulacak, ya da işsizin geçimini sağlayacak yardımlar yapacaktır. Çünkü Devlet halkın idaresinden mesuldür.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Her biriniz çobansınız ve her biriniz sürüsünden mes’uldür. Devlet başkanı ve diğer yetkili yöneticiler de çobandır, tebasından mes’uldür.”
Bir devlet başkanı olan Peygamberimizin bu yoldaki çalışmaları belgelidir.
Fertlerin iş bulup çalışmaları devletin borç vermesini gerektiriyorsa devlet borç da verir.
Devlet eliyle tahsil edilecek zekâtın, yine devlet aracılığıyla tediye edileceği bir zümre de
borçlular olduğundan, borçlulara ayrılacak meblağdan devletin -gerektiğinde- borç vermesi de bir vazifedir.
Kadı Ebu Yusuf’a göre: “Haraç toprağının sahibi, fakirliğinden dolayı arazisini işletmek-

Günahlarının affı, Mevlasının rızası ve âhiret saadeti de mümin işçinin,
vazifelerini yapmasına karşılık sağlayacağı kazançtır.
Yüce Rabbimden cümlemizi hayırlı işlere erdirmesini duâ ederim.
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ten aciz duruma düşerse, çalışması ve toprağını işletmesi için borç olarak devlet bütçesinden ihtiyacı karşılanır. ”
İmam-ı Gazali, İhyau’l-Ulûmun’da: “İşi olmayana iş bulmak, çalışabilen kimselere iş yapacak alet ve araçları temin etmek devletin vazifesidir” görüşünü dile getirir.
Ayrıca ziraatın tek geçim kaynağı olduğu yerlerde, Devlet, kendisine ait olan toprakları fakirlere dağıtabilir. Gerektiğinde başkalarının mülkünde olan toprakları satın alarak onlara tevzi edebilir.
Kur’ân ve Sünnet’in hâkim olduğu toplumda kişinin iş talep etme hakkı olduğu gibi mesken, evlilik, yiyecek giyecek ve tedavi gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücret talep
etmeye de hakkı vardır.
Çalıştırdığı memurları ve işçilerine böylesine bir ücret ödeyerek misâl olmak İslâmî devletin
vazifesidir. Zira ilk İslâm Devletinin peygamber devlet başkanı olan Yüce Peygamberimiz
şöyle buyurmuşlardır:
“Biz bir kimseyi memurişçi edinirsek onu tam tamına rızıklandırtırız.”
“Bir kimse bizim bir işimize tayin olunursa karısı yoksa evlensin, hizmetçisi yoksa hizmetçi edinsin, evi yoksa ev edinsin.”
Peygamberimiz, bu hadisleriyle alınacak ücretin mesken, evlilik ve gereğinde hizmetçi gibi ihtiyaçların giderilmesine imkân verecek bir miktar olması lüzumuna işaret etmişlerdir.
İslâm Hukukçularının bir kısmı (Şafiiler) ise Peygamberimizin “Zengine ve azaları tam
güçlü kişiye zekât verilmez.” hadisinden delil getirerek emek ve sermayenin eşit değerde
olduğunu söylemişler, yani masraflar çıktıktan sonra, işçi, işverene sağladığı faydanın yarısını ücret olarak alabilmelidir, buyurmuşlardır.
Ücretler için mesken, yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçları giderecek bir meblağ veya
sağlanılan faydanın yarısını alma gibi ölçüler, hutbemizde de açıkladığımız üzere İslâm’ın
ücretlerin tesbitine ait gerçekçi görüşlerini ifade ederse de İslâm’da yasa olarak, ücretlerin
tesbiti, işçi ile işveren arasındaki anlaşma ile kararlaştırılır. Ancak, genel olarak zulmü önlemek, adaleti ikâme etmek, İslâmî yönetimin görevi olduğundan, yönetim asgari ücretleri tesbit ederek, çeşitli entrikalar yoluyla sermayenin emeği istismarını engelleyebilir.
Ancak asgari ücret tesbit edilirken bu seviyenin üstündeki ücretler ve azamî hadler sınırlandırılamaz.
Burada bilinmesi gereken diğer bir önemli husus da şudur:
İşçi adaletli bir ücret alır da ailesi kalabalık olduğundan aldığı ücret yeter olmazsa, ona
muhtaç olduğu miktarda ücret vermek işverenin vazifesi değildir.
Bu durumda İslâm Hukukuna göre ferd meselâ, gereğinde mîrasına iştirak edebileceği akrabasının zengin olanlarından nafaka yardımı alır.
Mecburî olan bu nafaka yardımını yapacak akraba yoksa bu taktirde kişi İslâmî Devlet Yönetiminin tahsili ve tevzii ile mükellef olduğu zekâtın fakirler fonundan devlet yardımı
alır. Böylece ihtiyacını karşılar.

Ruhî Terbiye

İnsan beden ve rûhtan müteşekkildir. İnsanın mutluluğu bedenî ve ruhî
yapısının güçlendirilmesi ve korunması ile mümkündür.
Beden güçlendirilir ve korunur da rûh kuvvetlendirilmez ve menfî(olumsuz)
tesirlerden korunmazsa, insanda dengesizlik başlar. Rûhî zaaf ve bu zaaf sonucu oluşacak manevî hastalıklar ve buhranlar insanı kuşatır ve elemler doğurur. İnsanı mutsuzlaştırır.
İnsanımız bedenine gösterdiği hassasiyeti ruhî varlığına göstermediği için
kaynağını keşfedemediği bunalımlar ve ıstıraplar içindedir.
Müminler!
Vücudumuz gıda alınmadığı, gerekli vitaminler sağlanmadığı ve çevre et
kilerinden korunmadığı zaman canlılığını ve neşesini yitirir ve değişik kaynaklı ağrılar ve sızılar baş gösterir de ruhî bünye gıdalandırılmadığı ve korunmadığı zaman manevî zaaf ve ıstıraplar insanı kuşatmaz mı? Mutsuzluk insana galebe çalmaz mı?
Maddeci bir toplum vasatında ve materyalist bir eğitim sistemi içindeki insanımız, şartlandırıldığı için bütün buhranlarının, iç sıkıntısı ve elemlerinin maddî problemlerden neşet ettiğini sanmaktadır. Böyle bir zan da şüphesiz ruhî bir hastalıktır.
Rabbimizin bir sırrı olan ve insan denen varlığın hâkim unsuru olan Rûh’un
besleyici, koruyucu ve mesud edici güç kaynağı “îman” ve îman çizgisindeki salih/güzel /amellerdir.
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a) Ruhun baş gıdası, güç kaynağı îmandır
Varlığımızın yaratıcısı olan, her an sonsuz rahmeti,sevgisi,kudreti ve hikmeti ile bizleri kuşatan, kullarına öz canlarından daha yakın olan ve kullarının duâlarını kabul buyuracağını va’deden Allah’a iman ne büyük kuvvettir.
Allah’ın insan için koyduğu ilâhî kanunlara îman, bütün varlıkları ve hayatı tanıtan, güvenilecek mercii belirleyen ne azîm bir güçtür.
• Hayatın ve ölümün ilâhî bir imtihan için yaratılmış olduğuna, ölümle başlayacak Âhiret Hayatı’na ve bu hayatın Cennet ve Cehennem gerçeğine
îman materyalizmin ruhu korkutucu karanlığından, çıldırtıcı gayesizliğinden
koruyan ne yüce bir kılavuzdur.
• Namaz, zekât, adalet, sevgi, af ve Hak’ka çağrı gibi kutsal emirlere iman
ve bu imanın gereğini yaşamak ne mukaddes bir mutluluk sebebidir.
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İnsana, hayata ve ölüme izah getiremeyen, tanıtamadığı varlıklar arasında
gayesizlik buhranları içinde yaşatan, ölüm ve ölüm ötesinden ürküterek, acz
ve zavallılığı katmerleştiren imansızlık hayatı zehreden ne korkunç bir marazdır/hastalıktır.
İmansızlığın doğuracağı bu rûh çöküntüsünden insanı hangi bedenî kuvvet ve hangi sosyal ve ekonomik düzen kurtarabilir?
Evet, Dünya ve Âhiret saadeti için rûha sağlanması gereken baş gıda, temel güç iman ve güzel amellerdir.
Bütün varlıklarda Allah’ın sevgisi ve şefkatini görür gibi yaşama, zikir, duâ,
yardımlaşma, doğruluk, vefa, tevazu, ilgi, merhamet ve benzeri Hakk’a saygıya
ve halka sevgiye götüren ilâhî emir ve öğütleri yaparak gerçekleştirilecek güzel ameller imanla birlikte rûhun ana besleyici gıdasıdır. Gerekli olan koruyucu vitaminleri ve de sebeb-i saadetidir.
Biz rûhumuzu imanla ve güzel amellerle güçlendirdiğimiz sürece mesut
olabiliriz. Çünkü Mevlâmız mutluluğu îmana ve güzel amellere bağlamıştır.
Mevlâmız şöyle buyuruyor:
[“Kadın ve erkek kim iman etmiş olarak güzel amellerde bulunursa ancak onu
hoş bir hayata erdireceğiz ve onlara karşılıklarını, yaptıklarının en güzelini ölçü alarak vereceğiz.”

“Kim bana imandan/koyduğum/yasalara uymaktan yüz çevirirse onu da dar/
bunalımlı bir hayata düşüreceğiz…”]1
Rûhî bünyemizi kuvvetlendirmek ve mutlu yaşatmak için imanla ve güzel amellerle gıdalandırmak güçlendirmek gerektiği kadar onu menfî tesirlerden de korumak lâzımdır.
Yüksek tansiyon, şeker ve kanser gibi hastalıklar bedenimize tesir eden
maddî hastalıklar olduğu gibi Allah’ı ve âhireti unutma, ibâdetlerden uzaklaşma, kin, haset, faiz, rüşvet, içki, gıybet ve zina benzeri ilâhî haramlar/günahlar
da rûhî bünyemizi kemiren mutsuzlaştıran manevî hastalıklardır.
Çok iyi bilmeliyiz ki haramların oluşturduğu günahlar rûhumuzu mikroplandırmakta, yaralar açarak elemlendirmekte, iyilikleri yapmada güçsüz,
kötülüklerden korunmada mecalsiz bırakmaktadır.
Manevî buhranlarımızın mühim bir kısmının kaynağı işte bu günahların
sebep olduğu ruhî hastalıklarımızdır. Peygamberimiz “Günah, içini kemiren/bunalıma yol açan şeydir.”2 buyurmakla bu gerçeğe işaret etmiştir.
Bu gerçeği kalbimizde hissetmek gerçek imanın alâmetidir. Bunun içindir
ki Peygamberimiz bir soruya cevap olarak şöyle buyurmuştur:
“İşlediğin günah sana elem veriyor, yaptığın güzel amel de seni mutlu ediyorsa sen müminsin.”3
Yüce Rabbimiz:
“Gizli ve açık bütün günahları bırakın. Zira haramları işleyerek günah kazananlar yaptıklarının cezalarını çekeceklerdir.”4 buyurarak ruhî bünyemizin korunma reçetesini vermiştir.
Ruhî bünyemizi manevî hastalıklara karşı korumak görevimiz olduğu gibi, haramların işlenmesiyle oluşmuş mevcut hastalıkları da güzel amellerle tedavi etmeye çalışmak vazifemizdir.
Bu tür tedavi zarûreti içindir ki Peygamberimiz:
“İşlediğin günahın hemen ardından güzel bir amel yap ki onun günahını gidersin.”5 buyurmuştur.
1
2
3
4
5

Nahl 97; Ta-Ha 124.
EtTac 5/3.
Mişkâtül-Mesâbîh Hadis No: 45.
En’am 120.
EtTac, 5/63.
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Güzel amellerle manevî hastalıklarımızı tedavi etmek lüzumundan ötürüdür ki Peygamberimiz elemli ve sıkıntılı sahâbîlere “Allahım elemlerden ve
sıkıntılardan sana sığınırım.”6 şeklinde duâ etmeleri emrini vermiştir.
Peygamberimiz kalp katılığı ve acımasızlığından şikâyet eden bir sahâbîye
de “Yetimin başını okşa, yoksulu doyur.”7 öğüdünde bulunmuştur.
Gözü döndüren gadab-kızgınlık hastalığının nüksetmesi halinde hastalığın seyrine göre yapılacak manevî müdahalenin sırasıyla “Şeytan’dan Allah’a
sığınmak, oturmak, yatmak ve abdest almak,”8 olduğunu bildirmişdir.
Şehevî tansiyonunun yükselmesi halinde de Peygamberimiz: “Oruç tutulmasını,” tavsiye etmiştir.
Misalleri daha da çoğaltabiliriz.
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Mevzuumuzu özetlersek deriz ki, saadetimiz için bedenimizi güçlendirmeye korumaya ve gerektiğinde tedâvî etmeye muhtaç olduğumuz gibi rûhumuzu da güçlendirmeye korumaya ve lüzûmunda tedavi etmeye mecburuz. Kaldı ki rûhumuz bedenimizden daha da çok ilgiye muhtaçtır. Zira rûhun
mutluluğu ve elemi fani değil ebedîdir.
O halde akıllı insanlar olarak rûhumuzu güçlendirecek İslâm îmanına,
koruyacak ve gereğinde tedavi edecek güzel amellere koşalım. Ruhumuzu zayıflatacak, ateş azabına düşürecek İslâmî haramlardan korunalım.
Yüce Allah’tan bizleri rahmetiyle kuşatmasını dilerim.

6 a.g.e. 5/137.
7 MişkâtülMesâbîh Hadis No: 5001.
8 EtTac 5/52.

Tövbe

İnsanı yaratan Allah, onun dünya ve âhiret saadetini, emirleri ve yasaklarının tatbik edilmesi şartına bağlamıştır.1
Yüce Mevlâmız, emirleri ve yasaklarına aykırılığı da insanın buhranlarının
kaynağı ve âhiret azabının sebebi kılmıştır.2
Bu yaratılış düzeni sebebiyledir ki insan, ilâhî emir ve yasaklara muhalefet ettiği sürece ve işlediği günahlardan arınmadığı müddetçe bunalımlarını gideremez. Mesut olamaz. İlahî azabdan korunamaz.
Dünya ve Âhiret mutluluğunu isteyen mutlaka günahları bırakacak, yaptıklarından temizlenmek için de Rabbine tövbe edecek, affını dileyecektir.
Günahlarına tövbe etmek müminin vacip görevidir. Bu görev ömür boyunca da devam edecektir. Zira, insan melekler gibi nûranî bir yaratık olmadığı ve günahlara arzulu nefsî bir güçle yaratıldığı için hatalara düşmekten korunamaz.
Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklamıştır.
“Her bir insan hata edici/günah işleyicidir. Ancak hata işleyenlerin en hayırlısı
tövbe edip Allah’tan affını dileyendir.”3
Bizler Kur’ân’ımızın Mütaffifûn sûresindeki ifadesiyle kablerimizi paslandıran, Rabbimizle aramızda perde oluşturan ve Cehennem’e yol olabilecek
olan günahlarımızı tövbe ile gidermez, giderek de artırırsak ilâhî adalet gereği
iç huzursuzluğumuz artar, rûhî elemlerimiz çoğalır, vücudumuza ve malımı1 Nahl 97
2 Taha 1243
3 EtTac, 5/515.
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za yönelik maddî ve manevi cezalara muhatap olabiliriz. Ayrıca âhiretimizi kuşatacak ilâhi azaba da uğrarız. Hiç bir kurtarıcı da bizi kurtaramaz.
Bu gerçeği açıklamak içindir ki Peygamberimiz öz kızı Hz. Fatıma’ya şöyle
buyurmuştur:
“- Ya Fatıma! Aman nefsini Allah’ın azabından kurtarmaya çalış. Zira Allah’a
yemin ederim ki, ben senden Allah’ın azabını gideremem...”4
Müminler!
Hata edebiliriz. Namaz kılmamak, zekât vermemek, ana-babaya âsî olmak, adaletten sapmak, hileli imâlat yapmak gibi Rabbimizin emirlerine itaatsizlik yapabiliriz, mümkündür.
İçki içmek, zina yapmak, faiz alıp-vermek, karaborsacılık yapmak, yalan
söylemek, şahıs veya kamu mallarını zimmete geçirmek ve Rabbimizin üzerimizdeki sayılamayacak kadar çok olan nimetleri üzerinde düşünmemek gibi
günahların/suçların faili olabiliriz.
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Bizden benzeri daha nice günahlar zuhur edebilir.
Günahlarımızın sebep olacağı bunalımlar, musibetler ve azaplardan korunabilmek için Mevlâmızın bizlere açtığı tövbe kapısından kulluk şuuru ile içeriye girmeliyiz. Mevlâmızdan affımızı dilemeliyiz. Eğer yaptığımız günahlar,
haklara tecavüz gibi kul hakları ile ilgili ise Allah’tan mağfiretimizi talep ederken hak sahiplerinin de haklarını ödemeliyiz.
Böylece gerekli şartlarına riâyet ederek günahlarımıza tövbe etmeliyiz.
Yüce Allah emirlerini tatbik edip yasaklarından kaçınmayan kullarını cezalandıracaktır. Fakat kulunu günahları ölçüsünde azablandırmak Allah’a vacip değildir,
Yüce Mevlâmız, rahmetini gazabı dahil her şeye üstün kılmıştır.Rahmetine
kendi zatına görev olarak yüklemiştir.5 O, pek ziyade kerem sahibidir. Kullarına merhameti sonsuzdur. Duâ ve tövbeleri kabul eden, günahları bağışlayandır O.
Merhameti ve affı sınırsız olan Mevlâmız kullarını cezalandırmayı da sevmez. Bunun içindir ki hatasız olamayacak kullarına Tahrim Sûresi’nde şu lütufkâr emri vermektedir:
4 İbnü Kesîr, 3/350.
5 Araf 156; Enam 12.

“Ey iman edenler! İşlediğiniz günahlara bir daha dönmeyecek şekilde Allah’a
tevbe ediniz...”6
Kullarını azaplandırmayı değil bağışlamayı seven Mevlâmız bir hadîsi kudsî’de şöyle emir buyurur:
“Ey kullarım! Sizler gece gündüz hata edicisiniz.
Ben de günahları affediciyim. Benden affınızı dileyin sizi affedeyim...”7
Rabbimizin bu çağrısına icabet ederek O’nun lütfuna gönül bağlayanlar
elbette ki bağışlanacaklardır, çünkü O kullarına bağışlamayı vaat etmekte ve
şu müjdeli duyuruyu yapmaktadır:
[“Allah kullarının tevbelerini kabul eder. Onların günahlarını bağışlar. Yaptıklarınızı da bilir.”
“Allah (şahısların, putların, ilkelerin, rejimlerin v.s.) zatına ortak tutulmasını hiç mi hiç bağışlamaz.Ama dilediği kişilerden bunun dışındaki günahları bağış
lar…”]8
Mevlâmız Rahman, Rahîm, Ğafûr, Raûf, Settar ve Kerîm olan bir Rabdır.
-Allah şanını artısın- Peygamberimiz bir ananın çocuğunu ateşe atamayacağını, Allahın kullarına olan merhametinin ise ananın çocuğuna olan merhametinden pek çok olduğunu bildirir ve bu çokluğu şöyle açıklar:
“Allah, yüz bölüme ayırdığı rahmetinin yalnızca birini insanlar, cinler ve hayvanlara vermiştir. (İnsanlar ve Cinler) paylarına düşen o bir rahmetle birbirlerine
acır ve ikramda bulunurlar. Vahşi hayvanların yavrularına şefkati de o bir rahmetten aldıkları pay sebebiyledir. Allah, kendi zatına ayırdığı doksan dokuz bölümlük
rahmetiyle Kıyamet Günü’nde kullarına merhamet edecektir.”9
Rabbimiz böylesine sonsuz rahmet sahibi olduğu içindir ki, ne derece günah sahibi olunursa olunsun rahmetinden ümit kesilmemesini emretmektedir. Zümer Sûresinde Mevlâmız şöyle buyurur:
“... Ey günah işlemekle nefislerine karşı haddi aşmış kullarım! Allah’ın rahmetinden/sizi bağışlamasından ümidi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Çok çok merhamet edendir.”10
6 Tahrim 8.
7 EtTac, 5/148.
8 Şura 25, Nisa, 48
9 EtTac, 5/156.
10 Zümer, 53.
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Tövbe vâcib bir görevimiz olduğu için ibâdettir. Kulluğunu idrak ederek
tövbe edenlere bu ibâdetlerinin mükâfatı şüphesiz verilecektir.
Mevlâmız şartlarına uygun tövbe ederek îmanlı bir hayat sürenlerin ve güzel
ameller yapanların günahlarını sevaplara dönüştüreceğini va’detmektedir.11
Rabbimiz Al-i İmran Sûresinin 135. ve 136. âyetlerinde ise bizleri şöyle
müjdelemektedir:
“Bir günah işledikleri veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenleri hem de yaptıkları günaha bile bile ısrar
etmeyenleri (Allah bağışlar.) Günahları Allah’tan başka kim affedebilir? İşte onların mükâfatı Allah’tan bir mağfiret ve altından ırmaklar akan Cennet’lerdir. Onlar
orada ebedî olarak kalıcıdırlar. Böyle yapanların mükâfatı ne güzeldir.”
Müminler!

648

“Ümit ederim ki Rabbimin rahmeti taksim edilirken günahlara göre gelir. Günahları çok olana ilâhi rahmet de çok gelir.”12 diyen mana adamının ümidiyle tövbe edelim. Kalplerimizi Allah’a yönelterek, ellerimizi O’na açarak bizi aklatacak rahmet dileyelim.
Günahlarını küçümseyen ve tevbesini sonu gelmeyen yarınlara erteleyen
zavallılardan olmayalım.
Rûhu günahlarından arındırmanın, İslâmî yaşayışa yönelerek mutlu olmanın, öz ifadesiyle ilâhî azabdan korunarak ilâhi rızaya ve Adn Cennetlerine
ermenin yolu tövbedir.
Hutbemizi Peygamberimizden hadîslerle bitiriyorum.
Allah’ın Peygamberi şöyle buyuruyor:
[“Ey İnsanlar! Allah’a tövbe ediniz. Zira ben günde yüz defa: (Allahım! Beni
bağışla!, diyerek) Allah’a tövbe ederim.
Zira “tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir.”]13

11 Furkan, 70.
12 Kasîde-i Bürde, Beyit 156.
13 EtTac, 5/151; C. Sağîr, 1/134.

Allah’a Güven

Bütün varlıkların ve insanların yaratıcısı ve yaşatıcısı olan Rabbimizin
açıklamasına göre;
“... İnsan zayıf yaratılmıştır.”1
Zira her an ölümle başbaşadır. Aklı ve duyu organlarının gücü sınırlıdır.
Hayatını sürdüren vücut faaliyetleri kendi yönetimi dışındadır. İnsan kendisi
gibi zayıf insanlarla iç içedir. İlâhî kanunların bir bölümünü teşkil eden tabiat
kanunlarının da egemenliği altındadır.
İnsan zayıf olduğu içindir ki güvenme ve sığınma ihtiyacındadır. İltica
edilecek güçleri bulunmadığını, bildiği halde ilme, emeğe, sermayeye, mevkie,
soya, hatta merhamete dayanması güven duyma ihtiyacını karşılamak, tedirgin olan ruhunu tatmin etmek içindir.
Tümü yaratık olan ve insan gibi acz alâmetlerini taşıyan bu güven kaynakları aklını kullanabilen insanı şüphesiz mutlu edemez.
Ölüme mani olamayan ve gelmesi mümkün tehlikeleri engelleyemeyen
bu güven kaynaklarının kendileri güvene muhtaçtır. Çünkü devrin ilimi geçerliliğini, emek gücünü, sermaye egemenliğini, mevki sürekliliğini, soy ittifakını ve merhamet üstün kudretini yitirebilir.
Bu durumda aklını kullanarak ve Rabbinin lütfuna uğrayarak Allah’a îman
bahtiyarlığına ermiş mümin elbetteki yaratılmış olan mezkûr güçlere değil onları yaratana/yaşatana dayanır.
Hükmü evrene, dünyaya, insanlara, bitkilere, hayvanlara ve ölüm ötesine

1 Nisa 28.
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geçen, dilediğini istediği an arzuladığı şekilde yaratan bilgisi engin, merhameti sınırsız Rabbine güvenir.
Allah’a güven, özel ifadesiyle tevekkül İslâm Akidesinin gereği, müminin
ana sıfatıdır.
Rabbimiz Enfâl Sûresi’nin ilk âyetlerinde şöyle buyurmaktadır:
“Allah anıldığı zaman yürekleri ürperen, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğu
zaman o âyetler imanlarını artıran, Rablerine tevekkül eden, namazlarını kılan ve
kendilerine verdiğimiz nzıktan verenler (yok mu?) İşte onlar gerçek müminlerdir.
Onlara Rablerinin katında dereceler, bağışlanma ve pek güzel nzık1ar vardır.”
Aziz Müminler!
Mümin Allah’a îmanını sürdürdükçe yalnız ve yalnız Allah’a güvenecek ve
dayanacaktır. Zira Allah’a güven ve dayanma İslâmî îman’ın bir olgunluk merhalesi değildir. Olmazsa olmazıdır.
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Bunun İçindir ki Kur’ân’da bu gerçek şöyle açıklanır.
Yûnus Sûresi Âyet 84:
“...Eğer Allah’a inandıysanız, gerçekten O’na teslim olan insanlarsanız yalnız
ve yalnız O’na dayanıp güvenin.”
İnsanlar dahil bütün maddî varlıklara hâkim olan ve çok cüzî bir kısmını bilimlerle formüle edebildiğimiz sebep-netice ilişkileri Allah’ın koyduğu ve
O’nun değiştirebileceği yasalardır.
Meselâ; gıdayla hayat, yağmurla bitki, ateşle yanma, cinsel ilişki ile çocuk
arasında sebep-netice alâkasını kuran Allah’tır.
Mümin Allah’ın koyduğu bu düzene inanacak ve bağlı kalacaktır. Bu ilâhî
hikmetli çizgiden sapmayacak, yalnız Allah’a güvenecektir.
Allah’a tevekkül/güven ilâhî bir kanun olan sebepnetice ilkesinin reddini, sebeplere bağlılığını terkedilmesini gerektirmez.
Çünkü Allah’a güven, O’nun çizdiği hat üzerinde olacaktır.
Sebeplere bağlanarak Allah’tan hayırlı netice beklemek, koyduğu ölçülere göre lûtfunu taleb etmektir.
Zira sebebe netice kanununu koyan Allah’tır. O dilemezse sebep netice
doğurmaz. Kur’ân Vakıa sûresinde örneklendirildiği üzere bu gerçeğe sürekli
olarak dikkatlerimizi çekmektedir.

Sebepler kendiliğinden netice oluşturamaz. Neticeleri sebeplerde güç yaratan Allah’a bağlamamak insanı kâfirliğe götürür. Aklı da çıkmaza sokar. Zira
hiç bir sebep netice için yeterli değildir.
Meselâ; insanın yaratılması için ana rahminde bir hücrenin döllenmesi sebebi zarurîdir. Ancak döllenmiş bir hücreyi yalnız beyninde milyarlarca hücre
bulunan insan neticesine yaratıcı sebep görmek akıl dışıdır.
Bunun akıl içi olabilmesi için bir tek hücreyi trilyonlarca hücreye ulaştıran Allah’a ve onun ilk hücre üzerindeki yapıcı kudretine inanmak lâzımdır.
Mümin sebep-netice ilişkisini koyan Allah’a inanacak sebeplerde netice alma gücünü halkedenin de yalnız Allah olduğuna inanarak O’na güvenecektir.
Böyle olması gerektiği içindir ki Mevlâmız ve Peygamberimiz bize iki yönlü emirler vermektedir.
Rabbimiz, çalışmamızı emretmekte, fakat yalnız çalışmamıza güvenmememizi, zira çalışma sebebini neticelendirecek yegâne nzık verici olanın yalnız kendisi olduğuna inanmamızı da emretmektedir.
Peygamberimiz, hastalıklarımızı tedâvî ettirmemizi öğütlemekte, şifâ verici olanın ancak Allah olduğuna inanmamız gereğini de bildirmektedir.
Öz ifadeyle İslâm Dini sebeplere yapışmamızı fakat netice için yalnız
Allah’a güvenip dayanmamız gereğini açıklamaktadır.
Çalışan fakat Allah’a güvenmeyen, Allah’a güvenen fakat tedavi olmayan
genel ilâhî yasaların dışındadır.
Dinimiz Allah’a özel bir yakınlık derecesine ulaşmak gibi azın azı kulların erdiği yüceliklere sahip olmadan bu umumî kaidenin dışına çıkılmasını yasaklamıştır.
Bunun içindir ki “Ya Resûlellah! Devemi bağlayıp da mı Allah’a tevekkül
edeyim, yoksa salıverip de mi Rabbime güveneyim?” şeklinde soru yönelten
bir sahabiye Peygamberimiz şöyle buyurmuştur.
- (Önce) bağla, sonra tevekkül et.2
Müminler!
Burada İslâmî imanla ayarlı gönül kulaklarımıza fısıldamak isteriz ki, koyduğu sebep netice kanunlarına uygun bir şekilde sebeplere yapışarak Mev2 EtTac 5/205.
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lâmızdan dilemek genel yasadır. Allah koyduğu sebep netice kanunlarına uymaya mecbur değildir. Sevdiği kullarına dilediklerinde, lutfunu sebepsiz gibi
görülecek neticeler halinde de yağdırabilir.
İman mantığıyla ayarlı bir kalple ancak kavranabilecek bu inceler incesi
esasa işaret etmek içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, sabahları aç karınla çıkıp
akşamları tok karınla dönen kuşların rızıklandırıldıkları gibi siz de rızıklandırılırdınız.”3
Amelî hayatta müminle kâfir arasındaki farkı belirginleştiren Allah’a güven/tevekkül meselesidir.
a) Kâfir ve Münafık bütün gücü ile sebeplere yapışarak çalışır.
b) Mümin de tüm gücü ile nedenlere bağlanarak çabalar.
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Fakat kâfir ve münafık yalnız çalışmasına, mümin ise çaba çizgisi üzerinde yalnız Allah’ına güvenir. Çünkü sebeplere netice halkedecek olanın ancak
Allah olduğunu bilir.
Sebeplere dayanıp da onlarda neticeye varma özelliğini halkeden Allah’a
bağlanamamak ne kadar büyük bir gaflettir. Ne azim bir nankörlüktür.
Allah’ın koyduğu helâl ve haram düsturlarına iman etmiş göründükleri
halde, helâl yollardan çalışıldığında yeterince kazanılamayacağı inancına saplanan ve bu batıl inanç sebebiyle haramlara düşen bazı müminler üzülerek ifade edelim ki yukarıda değinilen gafletin ve nankörlüğün failleri olmuşlardır.
Müminler!
Allah’a güven Allah’a imanın gereği olduğu için Kur’ân’ımızda değişik sûrelerde şöyle buyrulur:
[“Ölümsüz diri olan (Allah)a dayan...”
“Mutlak galip ve merhametli olan Allah’a güven.”
“O göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başka (hakimiyetine boyun eğilecek) hiç
bir ilâh yoktur. Onu vekil edin.”
“Allah kuluna yetmez mi?...”
“…Artık namazlarınızı kılın, zekâtlarınızı verin ve Allah’a yapışıp güvenin.
O,sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevlâdır. Ne güzel yardımcıdır. ]4
3 a.g.e. 5/205.
4 Fûrkan 58; Şuara 217; Müzzemmil 9; Zümer 36.

Allah zülcelâle tevekkülün aczi yenen, güven veren mutlu eden faziletinden insan kendisini nasıl yoksun kılabilir?
Müminler!
Kur’ân’ın ve Sünnet’in ölçülerine göre zâtına güvenenleri Allah sevdiğini
bildirmekte ve müminlere şu güvenceyi vermektedir.
Talak Sûresi Âyet 2-3:
“... Kim Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunursa Allah O’na bir
çıkış yolu yaratır ve onu ümit etmediği yerden rızıklandırır.
Her kim Allah’a güvenirse Allah ona yeter...”
İman mantığı ve gönül neşesiyle bu ilâhî teminatın altında yaşayan mümin ne bahtiyardır.
Rabbine güvensiz âciz insan ne zavallıdır.
Hutbemizi bir hadîsle bitiriyorum:
“İnsanları öfkelendirmek/cezalarına uğramak bahasına (sözleri, işleri ve davranışları ile) Allah’ın rızasını taleb eden kişiye Allah yeter, onu insanların şerrinden
korur... (O ne güzel vekildir.)”5

5 EtTac 5/206.
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Allah’ı Zikir

İnsanların her birinin inançları ve fikirlerinin merkezi olan, sözleri işleri ve davranışlarına yön veren, çevresinde emelleri kümeleşen bir hayatî gayesi vardır.
654

İnsanı yücelten ve aşağılatan bu ana gayedir.
Gaye yüce olduğu sürece yaşanan hayat yüceleşir.
Yüce Allah yeryüzünü bizim için yarattı. Bizi de emirleri ve yasaklarını uygulayarak Kendisine ibadet etmemiz için halketti. Bu sebeple ana ve nihaî olan
gayemiz Allah’tır. Ona ibadet etmektir; kulluk şuuru ve zevki içinde yaşayıp
ebedî saadete ermektir.
Yüce zatını ve rızasını gaye edinerek yücelmemiz içindir ki Allah insanlığa yönelik son mesajlarını içeren Kur’ân-ı Kerîm ile aşağıdaki emirlerini vermiş ve gereği ile bizleri görevlendirmiştir:
[“Ey insanlar! Sizleri yaratan Rabbinize ibâdet edin...”
“Rabbinize duâ edin...”
“Rabbinize yönelin...”
“Ey insanlar! Rabbinizin emirleri ve yasaklarına aykırılıktan sakının...”
“Rabbinizin mağfiretine ve Cennet’e (doğru) koşun...”
“(Rabbiniz olan) Ben’i şuurla anın...”]1
Kutsal emirlerinden anlaşılacağı gibi bizi yaratan, ibadeti hayatımızın gayesi kıldığı için vazifemiz, O’na yönelmek ve O’nu zikretmek/şuurla anmaktır.
1 Bakara 21; Nisa 1; Mü’min 60; Zümer 54; Ali İmran 133; A’raf 205; Bakara 152.

Emirleri ve yasaklarım tatbik etmek Allah’a yönelmektir. O’nu güzel isimleri ve sıfatları ile yücelterek anmak ta O’nu zikretmektir.
Aslında Allah’ın her bir emrine itaat, her bir yasağından sakınma zikirdir.
Helâlleri haramlara tercih etmek bir zikirdir. İlâhi rıza için yapılan her bir hayır da bir zikirdir. O’na yöneliş ve zikir de ibadettir.
Biz Rabbimizi zikrin her çeşidi ile anarken özellikle dilimizle ve kalbimizle de zikredeceğiz. Çünkü O hayatımızın gayesidir. Kur’ân’ımızın;
“Ey İman Edenler! Allah’ı çok çok zikrediniz.”2 emri gereğince biz müminler
Rabbimizi çokça anacağız.
Allah’ı zikretmek amellerin en fazîletlisidir. Allah’ı zikredenler de insanların en yücesidir.
Amellerin en faziletlisi zikirle yüceleşmemiz için Peygamberimiz şöyle
buyurmuşlardır.
“Allah şöyle buyurur:
Ben kulumun bana olan zannına göreyim. Beni bilinçle andığında onunla beraberim. Beni nefsinde anarsa bende onu nefsimde anarım. Beni bir toplulukta anarsa
ben de onu anıldığım topluluktan daha hayırlı bir toplulukta anarım...”3
Peygamberimiz Allah’ı zikretmenin yüceliğini açıklayan bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:
- Size yaptığınız amellerinizin en hayırlısını, Malikiniz olan Allah katında O’nu
en çok razı kılacak ve size en yüksek dereceyi sağlayacak olanını, hatta altın ve gümüşten sadaka vermekten daha değerli olanını (ve bütün bunlar şöyle dursun,) düşmanlarınızla karşılaşıp sizin onlarla,onların da sizinle ölümüne vuruşmanızdan daha da yücesini haber vereyim mi? Bu amel Allah’ı zikretmektir.”4
Müminler!
Allah’ı zikir, ibâdetlerin özüdür. İmanın gücüdür. İslâm’ı yaşamayı kolaylaştıran âmildir. Elemleri gideren, bunalımları bitiren kaynaktır.
Allah’ı zikir, kalplerin temizliği, gönüllerin nuru ve rûhların huzurudur.
Üstün idrak olan irfanın kaynağıdır.

2 Ahzab 41.
3 EtTac 5/85.
4 İ. Mace K. Edeb, Babu FazlizZikri Hn. 3790.
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Allah’ı zikir, vücutların kuvveti, yüzlerin güzelliğidir. Kulun vakarı ve azametidir. Zevktir, vecddir.
Allah’ı zikir, şifadır, ilâhî marifet ve muhabbet sermayesidir.
Allah’ı zikir Allah’ı razı eder. O’nu görür gibi ibâdete yol açar. O’na yaklaştırır. Günahları eritir. Azabtan kurtarır.Nimetleri istemeden yağdırır.
Allah’ı zikir, ibâdetlerin en kolayı fakat en fazîletlisidir. Onunla sağlanacak sevapları ve ihsanları başka amellerle sağlamak mümkün değildir.
Allah’ı zikir, Allah’ı sevmenin ve O’nun tarafından sevilmenin alâmetidir.
Allah’ı zikir, öyle bir nimettir ki onun sağladığı bereketler ancak yaşanır.
Lâyıkıyla anlatılamaz. Zira O’nu zikredenin fikri de gayesi de Allah olur.
Allah’ı zikrin en iyisi de devamlı ve pek çok olanıdır.
Allah’ı zikir böylesine yüce olunca elbetteki zikredenler de yüce olur.
Kur’ân’ı Kerîmde gerçek müminler tanıtılırken şöyle buyrulmaktadır:
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“Hakikî müminler Allah zikredilince kalpleri ürperenler...”5
Hayatının her anı ve safhasında devamlı olarak Allah’ı zikretmenin bizlere
örneklerini sunan Peygamberimiz de Allah’ı zikredenler için şöyle buyurmaktadır:
“İnsanların en üstün derecelisi Allah’ı zikredenlerdir.”6
Allah’ı zikredenlerin üstünlüğünü ve alacakları mükâfatın büyüklüğünü
de bizzat Allahımız şöyle açıklamaktadır.
Ahzab sûresi Âyet 35:
“... (Fiilleri dilleri ve kalpleriyle) Allah’ı çok çok zikreden erkekler ve kadınlar
(yok mu?) Allah onlar için mağfiret ve pek büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”
Bereketlerini açıklamaya çalıştığımız zikrin en faziletlisi şüphesiz Peygamberimizin öğrettiği mübarek cümlelerle yapılandır.
Bu zikir cümlelerinin başlıcaları da şunlardır:
a) Allah, Lâilâhe illellah,
b) Sübhanellah,
c) Elhamdülillah,
5 Enfal 2.
6 RamuzulEhâdis (A’zamûnNası) bölümü.

d) Allah’u Ekber,
e) Sübhanellah ve bihamdih,
f) Estağfirullah,
g) Lâilâhe illellahü vahdehû la şerîkelehü. Lehül Mülkü ve lehülhamdü
ve hüve alâ külli şey’in kadir.
Müminler!
Hayatımızın gayesi Allah’tır. O’nun rızasıdır.
Allah’ı zikredelim.
O’nu anmak mutluluktur. Aczi yenmek güçlü olmaktır.
O’nun zikrinden yoksunluk buhranların kaynağı, öksüzlüğün menbaıdır.
Kayıpların en büyüğüdür.
Dünya ve Âhiret hayatını elemlendirecek bu kayba uğranılmaması içindir
ki Kur’ânımızda şöyle buyruluyor:
“Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ın zikrinden alıkoymasın. (Mallan ve çocukları sebebiyle) Allah’ı zikretmeyenler, evet onlar kayba uğrayanların ta kendileridir.”7
Müminler!
Allah’ı zikirden mahrum kalmamak ve O’nu çokça zikretmiş olmak için evde, mektebde, büroda, fabrikada, otururken ve çalışırken Allah’ı zikretmelidir.
Yaya ve vasıtalı olarak giderken, gelirken, sohbet dinlerken hulâsa her yerde ve her zaman O’nu anmalıdır.
Daha çok erdirici ve geliştirici olması için zaman zaman abdestli ve kıbleye yönelik olarak sessizce bir mekânda zikir yapılması tercih edilebilir ise de
yukarıda işaret ettiğimiz üzere çokça, zikir yapmış olmak için her zaman ve her
yerde zikre devam etmeliyiz.
Zikirde haz alabilmek ve sürekliliği sağlayabilmek için Peygamberimizin,
her namazın ardından yapılması için Cebel oğlu Muaz’a öğrettiği şu duâyı yapmalıyız:
“Allahım! Seni anmakta, sana şükretmekte ve sana güzelce ibâdet etmekte bana yardım et.”8
7 Münafikûn 8.
8 Mişkâtül-Mesâbîh Hadis No: 949.
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• Hutbemizi insanları zikre yönelten âyetlerle bitiriyorum:
“…Allah’a yönelenler, İman edenler ve kalpleri Allah’ı anmakla huzur bulanlardır. Çok iyi bilin ki kalpler Allah’ı zikrederek/anarak huzur bulur. (Kalpleri
Allah’ın zikriyle huzur bulan imanlılar ve güzel amelliler (yok mu?) Onlara müjdeler olsun varılacak güzel yurt Cennet onlarındır.”9
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9 Ra’d 2829.

Hz. Peygamberden Zikirler

Mümin için hayatın gayesi Allah’tır. O’nun rızasını kazanarak mutlu olmaktır.
Bu sebeple müminin ana vazifesi emirleri ve yasaklarını uygulayarak ve
Peygamberimizin öğrettiği cümlelerle zikrederek Allah’a yönelmektir.
Dil ve kalple zikretmek ibâdetlerin özü, amellerin en fazîletlisidir. İslâm’ı
yaşamada ihtiyaç duyulacak enerjiyi sağlayacak temel kaynaktır.
Bereketleri pek çok olan bu faziletli amele müminleri teşvik buyuran Peygamberimizin öğrettiği bazı zikir cümlelerini açıklamaya çalışacağız.
a) Lâilâhe illellâh
Peygamberimiz şöyle buyuruyorlar:
“Zikrin en faziletlisi “Lâilâhe îllellâh”1 dır.”
İslâm akidesinin özü olan bu cümlenin ma’nası şöyledir:
“Allah’tan başka ibâdet edilecek,hâkimiyetine boyun eğilecek hiç bir ilâh
yoktur. Ancak O, vardır.”
Bu zikir cümlesi hakkında Peygamberimiz bir diğer hadîslerinde şöyle
buyurmuştur:
“Lâilâhe illellah” Cennet’in anahtarıdır.”
b) Lahavle ve la kuvvete illâ billah
Sahâbî Ebu Mûsâ şöyle anlatıyor:
“La havle ve lâ kuvvete illâ billah” dediğimi duyan Hz. Peygamber bana:
1 ElCamiusSağîr “EfdaluzZikri”.
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- Ey Allah’ın kulu! Cennet hazînelerinden biri olan zikri sana öğreteyim mi?
buyurdu. Ben de:
 Öğret Ya Resûlellah! dedim. Şöyle buyurdu:
- “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” cümlesi ile zikret. (Zira o Cennet hazînelerinden biridir.)2
Peygamberimizin tavsiye buyurduğu bu zikir cümlesinin manası şöyledir:
“Hiç bir güç ve kuvvet yoktur. Ancak Allah’ın güç ve kuvveti vardır.”.
c) Sübhanellâh ve bihamdih
-Salat ve Selam üzerine olsun- Peygamberimiz biricik önderimizin öğrettiği bir zikir cümlesi de “Sübhanellah ve bi hamdih”dir. Manası şöyledir:
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“Allah bütün eksiklerden beri ve tüm yüceliklerle vasıflıdır. Bütün övgüler O’nadır. O’nu bu vasıfları ile zikreder, O’na hamd ederim.” Bu zikir cümlesiyle ilgili olarak sahabî Ebû Zer şöyle anlatıyor.
Hz. Peygamber bana, “Allah’ın en çok sevdiği zikir cümlesini sana öğreteyim mi? diyerek… şöyle buyurdu:
“Allah’ın en çok sevdiği zikir cümlesi “Sübhanellah ve bi hamdih’dir.”3
Peygamberimiz, bu zikir cümlesiyle ilgili olarak diğer bir hadîslerinde de
şöyle buyurmuştur:
“Söylenilmesi kolay olup ameller terazisine koyduracağı sevap çok olan, Rahman olan Allah katında da pek sevimli olan iki zikir cümlesi vardır. Bunlardan biri
“Sübhanellah ve bi hamdih” dir. Diğeri ise “Sübhanellahil Azim” dir.”4
d) Estağfirullah
Allah’tan günahların affını dilemenin en kısa ve özlü zikri “Estağfirullah” dır.
(Ben Allah’tan affımı dilerim) manasındaki bu ve benzeri istiğfar zikirlerine Peygamberimiz devam ederlerdi.
Teşvik etmek için de şöyle buyurmuştur:
2 İbnü Mâce Edep Babü Ma câe fi Lahevle ve la kuvvete.
3 EtTac 5/99.
4 EtTac 5/98.

[“Amel Kitabı’nda çokça zikir bulunan kişiye müjdeler olsun.”
“Ben Allah’a günde yüz defa tövbe eder bağışlanmamı dilerim.”]5
e) Lâilâhe illellâhu vahdehu la şerîke lehu, lehül mülkü ve lehül
hamdü ve huve ala külli şey’in kadir
Çok mühim zikir cümlelerinden biri olan bu cümlenin manası şöyledir:
“Allah’tan başka İbâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur.. O birdir. Hiçbir ortağı da yoktur. Bütün varlıklar O’nundur. Hamd ancak O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.”
Bu zikirle ilgili olarak Ebu Eyyüb Allah’ın Resûlü’nün şöyle buyurduğunu anlatıyor:
Sabahları bu zikri on defa söyleyen kişinin her bir söyleyişi için Allah on
günahını affeder, ona on birim sevap verir ve onu on derece yükseltir.
Sabahları bu onar defa söyleyiş, onun için on esir azad etmek gibi ve de
sabahtan akşama kadar onu koruyan on silâhlı kişi gibi olur.
Bu kişi, o gün akşama kadar bunları söylemiş olmaktan daha üstün bir
amel de yapmış olamaz.
Bu zikri akşamları söyleyen kişi de aynı şekilde sevap alır.6
Müminler!
f) Sübhanellah, Elhamdülillah, Allahü Ekber
cümleleri de Peygamberimizin öğrettiği ve devam buyurulmasını öğütlediği zikir cümleleridir.
a) “Sübhanellah”: Allah bütün eksikliklerden beri ve tüm yüceliklerle vasıflıdır. (Ben O’nu böylece tesbih ederim) ma’nasına gelir.
b) “Elhamdülillah”: Bütün hamdler/övgüler Allah’adır. O’na hamd ederim, anlamındadır.
c) “Allahü Ekber”: ise Allah her bir varlıktan büyüktür. Büyüklüğü yaratılmışlara nazaran değil bizatihidir, manasındadır.
Bu zikirlerle ilgili bir hadiste şöyle anlatılıyor:
5 İ. Mace Hn. 3815, 3818.
6 HasenülBenna’nın “Mesûrat” ından naklen.
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İlk müminlerin fakirleri Peygamberimize gelerek sızlandılar ve şöyle dediler:
 Ya Resûlellah! Mal, mülk sahibi olan mü’min kardeşlerimiz yüksek de
recelere ulaşıyorlar.
Cennet’e girmeye hak kazanıyorlar.
Biz ise onların pek gerisinde kalıyoruz. Çünkü bizim kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Fakat
onların ihtiyaçlarından fazla mal varlıkları olduğu için Hac ve Umre yapıyorlar, (malî) cihadda bulunuyor ve sadaka veriyorlar. (Biz ise onların yaptığı bu
güzel amelleri yapamıyoruz.)
Allah’ın Resûlü Peygamberimiz îmandan kaynaklanan bu sözleri dinledikten sonra şöyle buyurdular:

662

- Yaptığınız sürece sizleri hayırda geçen zengin müminlerin derecesine ulaştıracak ve sizleri benzerlerini yapanların dışında hiç kimsenin ulaşamayacağı manevî
yüceliğe erdirecek ve de içinde yaşadığınız toplumun en iyileri kılacak amelleri size öğreteyim mi?
Sözünü ettiğim ve her birinizin sapacağı amel şudur:
Her bir vakit namazın sonunda otuz üçer defa:
Sübhanellah, Elhâmdüllah
Allahu Ekber, deyin.”7
Zira her bir; “Sübhanelah” tesbihi bir sadakadır. “Elhamdulillahi” hamdi bir
sadakadır. “Allahü Ekber” tekbîri bir sadakadır...8
Her bir sadaka ise en az on birim sevap kazandırır.
Yüce Rabbimden cümlemizi zikredici kullarından kılmasını niyaz eder,
zikir neşeleri içersinde yaşanacak bir ömür diler, hutbemizi konumuzla ilgili bir âyetle bitiririm:
“Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak alçak biz sesle sabah akşam an. Rabbini anmaktan gaflet eden gafillerden olma.”9

7 Buharî Ezan 155.
8 MişkâtülMesâbih Hadis No: 1898.
9 A’raf, 205.

Allah’ın Rızasına Erdirecek Vesîlelere Yapışmak

İslâm Dininin yüceltici, Hak ve halk insanı kılarak mutlu edici emirlerini
ihtiva eden Kur’ân-ı Kerim’de Rabbimiz şöyle emir buyurmaktadır:
“Ey Mü’minler! Allah’ın emir ve yasaklarına aykırılıktan korunun.
Allah’a yaklaşmaya vesîle arayın. O’nun yolunda (gerektiği şekilde) Cihad
yapın ki kurtuluşa/mutluluğa eresiniz.”1
Bu Kur’ân buyruğundan açıkça anlaşılmaktadır ki, Fert ve Cemiyet olarak istikrar bulmamız ve mesut olabilmemiz için ibadet aşkıyla yapmamız gereken bir vazifemiz de bizi Rabbimizin rızasına erdirecek vesîleleri, imkânları
aramak, bulmak ve değerlendirmektir.
Hayatımızın tabîi akışı içerisinde husûsî(özel) ve büyük bir gayret göstermeksizin bulup değerlendirebileceğimiz Rabbimizin rızasına erdirecek bazı
“Vesîle”lere işaret etmeye çalışacağız.
• Allah bağlılarını çoğaltsınSevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
“Sadakaların en faziletlisi su (meşrubat) ikram etmektir.”2
Bu hadîsin ışığında hareketle, karşılaştığımız dostlarımıza, müşterilerimize, mesai arkadaşlarımıza tıbben pis ve zararlı olan ve pis/zararlı olduğu için
de ikram edilmesi İslâmî ölçülere göre kişi günaha sokacak olan sigara yerine
çay ve diğer meşrubatları ikram edebiliriz.
Bu nevi bir ikram bir sadaka olduğu ve en az on sevap kazandıracağı için
bizi Rabbimizin hoşnutluğuna erdirecek hayırlı bir vesîle olur.
• Hayat Kitabımız Kur’ânı Kerîm’de Mevlâmız şöyle emir buyurur:
1 Mâide 35.
2 Keşfül-Hafâ Hadis No: 467.
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“Ey Mü’minler! Allah’ı çok çok anın.”3
Bu emre muhatap olan biz mü’minler için ne kadar çok vesîle-i rahmet
vardır.
Yolda yürürken, araba kullanırken, müşteri beklerken, san’atımızı icra
ederken dilimizle, kalbimizle Allah’ı zikredebiliriz. Çoğu kez hususî bir vakit
ayırarak elimize tesbih almaya, inzivaya çekilmeye gerek yoktur. Şuurla yaşadığımız her an büyük bir vesiledir.
Peygamberimiz: “Sübhanellah”, “Elhamdülillah”, “Allahü Ekber” ve “Estağfirullah”, gibi zikir cümlelerinin her birinin bir sadaka değerinde olduğunu
ve en az on birim sevapla mükâfatlandırılacağını müjdeliyor.
Tatbik edilmesi pek kolay olup Allah’a yaklaştıracak, kalbi nurlandıracak
bir vesîle değil midir bu?
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• Şanlı Peygamberimiz: “Hediyeleşiniz ki birbirlerinizi sevebilesiniz.”4 buyuruyor ve birbirlerimizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamayacağımızı bildiriyor.
İmalatçı, toptancı ve hatta perakendeci olarak şehir içi ve dışındaki müşterilerimizin paketlerine, kolilerine dinî-ahlâkî-tarihî mevzulardaki küçük el
kitaplarından hediyeler koyabiliriz.Ziyaretimize gelen dostlarımıza kitap hediye edebiliriz.
Ticaret yapan bir mü’min için her yıl belirli bir miktar kitap hediyesi ne
ucuz, fakat ne mübarek bir vesîledir.
• Şanlı Peygamberimiz Kur’ân çizgisinde biz mü’minleri şöylece yüreklendirir:
[“Mü’minin bir bilgiyi öğrenip, mümin kardeşine öğretmesi en değerli sadakadır/hayırdır.”
“... İslâm Dini’nin, olgun aklın ve ilmin Hak, doğru ve güzel bulduklarına çağırmak: batıl, eğri ve çirkin gördüklerinden sakındırmak sadakadır/hayırdır.”]5
Hakk’a çağırma, Bâtıl’lardan sakındırma görevimizi yaparak Allah’ın rızasına ermemize sebep olacak ne kadar çok vesîle vardır.

3 Ahzab 41, Ra’d 28.
4 KeşfülHafâ Hadis No: 1023.
5 İ. Mace Hn. 243; M. Mesabih Hn. 1898.

Öğle tatilinde işveren veya çalışma arkadaşı olarak mesâi arkadaşlarımıza
dîniahlâki bir kitaptan 510 dakika okuyabiliriz.
Ziyaret veya iş takibi için gelen mümin kardeşlerimize sohbetin sonunda
bir âyet veya hadîs tercümesi nakledebiliriz.
Cuma namazına olsun gelmeyen gafil mümin kardeşlerimizi şefkatle Cuma namazına çağırabiliriz.
Basit gibi görülen bu tür çalışmalarla değerlendirilecek vesîleler bizi büyük sevaplara erdirebilir, Allah’ın rızasına ulaştırabilir. Peygamberimiz bakınız
nasıl müjde veriyor:
“Bir kimse Allah’ın ve Peygamberinin buyruklarına davet ederse, ona çağrısına
uyanların sevapları gibi sevap verilir...”6
• Peygamberimiz: “Mümin kardeşini sevindirmen Allah’ın rahmetine/mağfiretine erdirici amellerdendir.”7 buyuryor.
Bu hadîse göre, ana ve babalarımızın hatırlarını sorarak onları memnun
etmek, dostlara mektup ve tebrik yazarak onları mesrur etmek, güvenilir komşu ve arkadaşlara haftalık-aylık ödünç para vererek onları rahatlandırmak ve
mahkûm dostları ziyaret ederek sevindirmek, kalplerini kırdığımız eşlerimizin bir hediye ile veya bir çift sözle kalplerini kazanmak... Bütün bunların her
biri Allah’a yakınlık vesîlesidir.
* Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed şöyle buyuruyor:
“... Yardıma muhtaç zayıf mümine bedenî yardımda bulunmak bir sadakadır/
hayırdır.”
“Can taşıyan her bir varlığa acımada sevap vardır.”8
Sabahları ve akşamları işe geliş ve gidişlerimizde güzergâhımız üzerindeki duraklarda vasıta bekleyen insanlardan birkaçını ya da çocuklu bir aileyi arabamıza almak şüphesiz bedenî bir yardımdır;acımadır. Arabamıza aldıklarımız İslâmî çizgide kişiler olmayabilir. Ancak bu bile onların kalplerinin İslâm’a ısındırılmasına bir sebep teşkil edebileceğinden biz niyetimize göre sevap alırız.
O halde arabamıza adam alabilme imkânı bizim için Rabbimizin muhabbetini kazandıracak değerlendirilmesi gerekli bir vesîledir.
6 M. Sahihi Müslim Hn. 1860.
7 ElCamiusSağîr “înne min.”
8 EtTac 2/7.
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Peygamberimizin açıklamasına göre: “Sadakalar belâları defedeceğinden”
hem kazalara karşı manevî sigorta, hem de Allah’ın rızasına mühim bir vesîle...
Araba sahipleri için bu ne büyük bir imkândır.
Saygıdeğer Müminler
a) Para bozmak,
b) Sorana adres tarif etmek,
c) Güleryüzle selâm vermek,
d) Sevindirici haber ulaştırmak,
e) Trafik kurallarına uyarak yayalara ve vasıtalara saygı göstermek gibi
Rabbimiz’in bağışlamasına sebep olacak nice vesileleri bu misallerimize ilâve
edebiliriz.
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Ömür sermayemiz süratle bitiyor. Kayıplarımız çok, kazançlarımız az. Bizi Mevlâmızın Rahmeti’ne erdirecek vesîleleri ihdas etmeli, ele geçen büyükküçük bütün imkânları değerlendirerek hayatımızı bir fazîlet şelâlesi halinde
çağlatmalıyız.
Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
[“Müslüman kardeşini güler yüzle karşılaman şeklinde bile olsa gönül alıcı, fayda sağlayıcı işlerden hiç birini küçük görmeyin.”
“(Bu sebeple) yarım hurma/meyve vermek suretiyle de olsa kendinizi Cehennem azabından koruyun.”]9
Yüce Peygamberimiz bu hadîsleri ile bizleri gönül uyanıklığı içinde büyükküçük her bir vesîleyi değerlendirmeye çağırmaktadır.
Kimbilir, belki de Rabbimiz’in Rızası’nı tabii hayatımızın akışı içerisinde
önümüze çıkan basit vesîleleri değerlendirerek kazanacağız.
Yüce Rabbimden cümlemizi rızasına erdirecek vesîleleri değerlendirme
aşk ve şuuruna erdirmesini diler, Cuma Mesajı’mızı vesîle’nin genel bir ölçüsünü veren hadîsle bitiriyorum:
Allah’ın Resûlü buyuruyor:
“Bir kimse Cehennem’den uzak kalmayı ve Cennet’e girmeyi arzu ederse
Allah’a ve Âhiret Günü’ne îman ettiği halde ölmelidir. Bir de kendisine yapılmasını
istediğini başkalarına yapsın.”10
9 Muhtasar Sahîhi Müslim Hn. 1782.
10 Müslim İmare 46; R.Salihin Hn. 1570.

Hataların Kefareti Güzel Amellerdir

Dünya ve Ahiret saadetini arzulayan insan İlâhî emirler ve yasaklar doğrultusunda ciddî bir Müslüman olarak yaşamak ve kâmil(olgun) bir mümin
olarak can vermek mecburiyetindedir.
Müminler!
Mümin mutluluk düzeni olan İslâm’ı yaşamada arzulu olsa da Hakka ve
Batıla yönelebilecek ve yöneltilebilecek bir fıtratta yaratılmış olduğundan zaman zaman hata işlemesi, Hakka ve Halka karşı suçlu durumuna düşen bir
günahkâr olması mümkündür.
“Borçlarını zamanında ödememek, yanlış ve zararlı kararlar almak, benliğe kapılmak, mümin kardeşlerini gıybet etmek, yemin ederek mal satmak,
kinle/hasetle yoğrulu söz söylemek, yıkıcı tavır takınmak, vazifesini aksatmak,
akrabaya ilgisiz kalmak, boş vakitlerini rûhunu yaralayan işlerle zayi etmek,
Helâl ve haramın iç içe girdiği eğlencelerin faili ve müdavimi olmak, namazları geçiştirmek, zekâtı vermemek, içki içmek…ve varlıklar üzerinde düşünmemek gibi hataların müminden zuhuru düşünülebilir.
Mühim olan, müminin hatalarının acısını rûhunda duyarak tövbe eşliğinde onları bırakması, hatalarının günahlarını giderecek güzel ameller yapmasıdır.
Bunun için de yapılması gereken, hatanın hemen ardından gerektiği şekilde tövbe etmek ve hatanın zararını giderecek, günahını silecek güzel söz, iş
ve davranışları yapmaktır.
Bu gerekliliği Peygamberimiz şöylece açıklamaktadır:
“Nerede olursan ol, Allanın emir ve yasaklarına aykırı işler yapmaktan ko-
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run. İşlediğin hatanın hemen ardından güzel bir iş yap ki onun zararını /günahını gidersin.”1
Güzel davranış ve işin hatalara keffâret olacağı/ örteceğini Rabbimiz de
hayat kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de şöylece açıklamaktadır:
“... Güzel ameller kötü amelleri(n günahlarını) giderir. Bu bildiri alabilenlere
bir öğüttür. O halde (kötü amelleri güzellerle gidermek husûsunda) sabır göster. Zira
Allah, Kendisini görür gibi güzel işler yapanların mükâfatını zayi etmez.”2
Kur’ân ve Sünnet’in hataları affettireceğini açıkladığı güzel ameller, Dininin emrettiği ve tavsiye buyurduğu sözler, davranışlar ve işlerdir.
Bunların başında namaz, Allah’ı zikir, duâ, oruç, muhtaçlara yardım, adalet, af, Allah için sevme, sevindirme, zulme ve ahlâksızlığa nefret ve akrabaya
sıla gibi ameller gelmektedir.
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Bu güzel amellerin yapılan hataların günahlarını gidereceğini Peygamberimiz bir çok hadîslerinde bizlere açıklamıştır.
Bu nebevî açıklamalardan örnekler sunalım.
-Salât ve Selam üzerine olsun- Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed şöyle buyurur:
“Her kim benim aldığım gibi güzelce abdestini alır sonra da öğle namazını kılarsa onun sabah ile öğle namazı arasındaki günahları affedilir.
İkindi namazını kıldığında öğle ile ikindi arasındaki, akşam namazını kıldığında ikindi ile akşam namazı arasındaki, yatsıyı kıldığında akşamla yatsı arasındaki,
sabahı kıldığında da yatsı ile sabah namazı arasındaki günahları affolunur.”3
“Lâilâhe illellah” zikri hataları eritecek en güzel amellerdendir.”4
“Allah mümin kardeşine sevgi ile bakanı affeder.”5
“Hataları affettirici amellerden biri de mümin kardeşini sevindirmektir.”6
“Fitre sadakası size hatalarınıza keffaret olsun diye emredildi.”7
1
2
3
4
5
6
7

EtTac, 5/63.
Hud 114-5.
Muntahab-ü Kenzül-Ummal K. Salâti.
Keşfül-Hafâ Hadis No: 2637.
Keşfül-Hafâ Hadis No: 2637.
ElCamiusSağîr “İnne min” 1/100.
EtTac 2/24.

Uğursuzluk inancı haset ve kötü zan gibi haramlardan sakındıran Peygamberimize bunların günahlarına kefaret olacak işler sorulduğunda şöyle buyurdular:
“Bir Sözün veya bir işin uğursuzluğuna inanır gibi olduğunda o inancı önemsemeksizin hareket et. Haset ettiğin zaman çekememezlik ettiğin kardeşin için Allah’tan
af dile. Kötü zanda bulunduğun zaman o zan gereğince bir işlem yapma.”8
Müminler!
Yukarıda sunduğumuz örnek niteliğindeki hadislerin yanısıra, güzel amellerin hatalara keffaret olacağını bile bile yaptığımız yemin,hata ile insan öldürme ve zihar gibi günahlara/suçlara Rabbimizin kefaret olarak fakirleri doyurmayı, giydirmeyi ve oruç tutmayı emretmesinden de anlıyoruz.9 Kaldı ki Rabbimiz Ankebût sûresinin 7. şöyle buyurmuştur:
“İman eden ve güzel ameller yapanların mutlaka kötülüklerini örteceğiz ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükâfatlandıracağız.”
Muhterem Müminler!
Mümin İslâm Dininin emir ve tavsiye buyurduğu güzel amellerle hatalarını gidermeye çalışırken, güzel amellerin yaptığımız hatanın cinsinden fakat
zıddı olan bir amel olmasına hususiyle büyük bir ehemmiyet verilmelidir.
Şöyle ki:
a) Yaptığımız hata haksızca alınmış bir kararsa yapmamız gereken affettirici güzel amel alınacak yeni ve âdil bir karar olmalıdır.
b) Hata, insanları batıla ve zarara sürükleyen ilmî bir hata ise, güzel amel
de o hatanın tashihi olmalıdır.
c) Hata bir kalbin kırılması ise, güzel amel o kalbin kazanılması olmalıdır.
d) Hata bir insanın hakkını zimmete geçirmek ise güzel amel o hakkın itirafı, iadesi ve tazmini olmalıdır.
a) ... ve hata gizli ise keffaret olacak güzel amel gizli, açıksa güzel amel de
alenî olmalıdır.
Hataların ardından yapacağımız güzel amellerin hatanın cinsinden fakat
zıddı olan bir söz, iş ve davranış olması lüzumunu Muaz ibni Cebel hadîsinden
öğreniyoruz.
8 İ. Mace Hn. 2111.
9 a M. Zevâid 8/78. b) Maide 89; Nisa 92; Mücadele 34.
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Hz. Muaz ibnü Cebel (r.a.)
 Ya Resûlellah! Bana öğüt ver, ricasında bulunduğu zaman Peygamberimiz şöyle buyurdular:
- Bir hata işlediğin zaman, hemen ardından onun (cinsinden fakat zıddı olan)
bir güzel amel yap ki onun günahını gidersin.
Hatanı gizli olarak yaptınsa güzel amelini de gizli yap. Açıktan yaptınsa güzel
amelini de açıkça yapıver.”10
Güzel ameller hatanın keffâreti olacağı gibi, Allah’ın mutlak egemenliğine
ortak koşmak, adam öldürmek, faiz yemek, içki içmek, ana-babaya âsi olmak,
sihir yapmak, kâfirleri, münafıkları ve ahlâksızları sevmek ve desteklemek gibi büyük günahlardan şuurla kaçınmak da hatalara keffaret olur.
Rabbimiz bu engin lütfunu şöylece müjdeliyor:
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“Eğer siz yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız diğer günahlarınızı
bağışlar ve sizi şerefli bir mevkie (Cennet’e) sokarız.”11
Müminler!
Peygamberimiz “Allah kötü bir işin günahını kötü bir işle gidermez. Kötü işin
günahını ancak güzel bir amelle giderir.”12 buyuruyor.
O halde hatalarımız sebebiyle dünyada rûh bunalımı, korku ve geçim darlığı, âhirette de ateş azabı ile cezalandırılmadan önce tövbeye ve güzel amellere koşalım.
Zira dünya ve âhirette mutluluk hataların ardından güzel ameller yapanların hakkıdır.
Bu gerçeği açıklayan müjdeleyici bir âyetle hutbemizi bitiriyorum:
“... Rablerinin rızasını isteyerek (her zorluğa) katlananlar, namazlarını dosdoğru kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikâr (hayır yollarında)
harcayanlar ve bir de yapılan hatalara güzel işlerle karşılık verenler için bu dünya
hayatının iyi bir sonucu olan Adn Cennetleri vardır...”13

10
11
12
13

Alûsî, RûhulMeâni, 13/142. (Ra’d 22)
Nisa 31.
İbn-ü Kesir Hud 114.
Ra’d 22.

Faydasız Söz, Davranış ve İşlerden Sakınmak Görevimizdir

Yüce Rabbimiz, Firdevs Cennetlerine girecek ve orada ebedi olarak kalacak Müminlerin vasıflarını bildirirken şöyle buyurmuştur:
“Onlar Leğiv’den; faydasız söz, davranış ve işten sakınanlardır.”1
Gerçekten Kur’ân’ın leğiv dediği faydasızlardan kaçınmadıkça, maddî ve
manevî olgunluğa ulaşmak, Allah’ın sevgisine ermek ve de Hak ve Halk insanı olarak gelişmek mümkün değildir.
İslâm zaviyesinden bakarak söz,davranış ve işleri iki ana bölümde inceleyebiliriz.
a) Birinci bölümü, ferdî ve sosyal hayatı manen çökerten içki,kumar,zina
faiz,zulüm,kibir ve haset gibi haramlar oluşturmaktadır.
b) İkinci bölümü de İslâm’a, ortak akla ve ilmî verilere göre zarara yönelik
oldukları ve yarar sağlamadıkları bilinen faydasızlar oluşturmaktadır.
Bütün mü’minler İslâm Dini’nin emirlerinin ferdî ve içtimaî, maddî ve
manevî hayat için faydalı, yasaklarının da zararlı olduğuna kesinlikle inanmak
mecburiyetindedir.
Mü’minler haramların yasaklanış sebebi ve amacını bilmeseler de bu
inançlarından taviz/ödün veremeyecekleri için biz bu hutbemizde ikinci bölüme girecek leğivler/faydasızlar üzerinde duracağız.
Kaçınmakla emrolunduğumuz bu tür faydasız söz, iş ve davranışlara içtimaî bünyemizde ve ferdî hayatımızda müşahede ettiğimiz aşağıdaki misalleri verebiliriz.
1 Mü’minûn 3.
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Aziz Müminler!
• Fertleri ciddî bir İslâm insanı olarak hayata hazırlayamayan; cemiyet
yararına atılım yapabilecek, kıvamda özgür ve üretken olarak yetiştiremeyen
-devrimiz eğitim sistemi gibi- eğitim sistemleri leğivdir. Faydalıya dönüştürülmesi hayatî bir gerekliliktir.
• Cemiyetimizin haldeki ve gelecekteki ihtiyaçlarım karşılamak maksadına yönelik olmayan fakat nedendir bilinmez ilmî çalışmalar olarak tavsif olunan Tez’ler de lâğivdir/faydasızdır.
• Toplumun çok büyük çoğunluğu için gerekli olmadığından hammadde ve işgücü israfına sebep olan ve ancak haram işlenmesine ortam hazırlayan
aşırı lüks maddelerin imalâtını yapmak ve bu gibi maddelerin ticareti ile iştigal de bir leğivdir/faydasızdır.
Mümin yatırımcılar ve tüccarlar böylesi leğivlerden kaçınmalı, gerekli ve
dayanıklı maddelerin üretimi ve ticaretinde bulunmalıdırlar.
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• Büyük maddî masrafları gerektiren, iş gücü israfına sebep olan tantanalı açılış merasimleri leğivdir. Yani faydasız işlemdir.
• İslâmî ölçüleri taşacak, makul zaman birimini aşacak şekilde sporla iştigal etmek, iş gücü ve heyecan israfına sebep olacak tarzda müsabaka seyretmek de leğivdir.
Örtülmesi gereken yerleri örtmeksizin spor yapmak ve bu İslâmî düstûrun
uygulanmadığı müsabakaları, özellikle kadınlar arası yüzme,voleybol ve atletizm türü müsabakaları seyretmek ise kesin haramdır.
• Dinî, ilmî, tarihî ve ahlâkî vasfı bulunmayan kitapları, İslâmî ve genel
kültürü geliştirmeyen ve de aktüaliteyi doğru olarak sergilemeyen gazete ve
mecmuaları almak-okumak da bir leğivdir.
• Sılaı rahim yapmak, din ve medeniyet tarihi eserlerini görüp tefekkür
etmek, Hakka çağırmak, ticarî ve kültürel ilişkiler kurmak gibi meşru bir maksada müstenit olmayan seyahatler de lâğivdir.
• Allah’ın zikrinden yoksun, bilgi alışverişine dayanmayan, ölçüsüz mi
zaha kaçan, amelî bir faydaya dönük olmayan konuşmalar da kalbi katılaştıran, ihlâsı törpüleyen lâğivdir. Yani faydasız uğraşıdır.
• Faydalıfaydasız ayırımını ciddî bir şekilde yapmaksızın zamanı öğütmek için televizyon seyretmek, radyo dinlemek, hele hele sigara gibi zararla-

rı kesin olan maddeleri kullanmak da leğivdir. Hem de harama yakın pek büyük bir lâğivdir.
• Estetik amaçla itina gösterilmesi İslâm Dini’nin bir emri olmakla beraber giyimde aşırılık da bir leğivdir.
Müslümanların fert ve toplum olarak bilinçli bir gayretle kaçınması gereken bu gibi leğivlere yani faydasızlara benzeri pek çok leğivler daha ilâve
edilebilir.
Ferdî ve içtimaî hayatımıza, dolayısıyla dünya ve âhiretimize zarar verebilecek leğivlere yani faydasız söz, davranış ve işlere karşı korunabilmemiz için
Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
[“İki günü müsavi geçen aldanmıştır...”
“..(O halde) sana fayda sağlayacak olana yapış. Allah’tan yardım iste. Âciz olma...”
Zira “Allah, gayret göstermeksizin acizliği benimseyenleri kınar...”]2
Müminler!
Söz, iş ve davranışlardaki faydasızlardan kaçınmadıkça gerçek bir Müslüman ve verimli bir insan olmak mümkün değildir. Zira ortak akıl ve müsbet
ilim zaviyesinden bakıldığında İslâmî ölçülere göre faydasız olan sözler, davranışlar ve işlerin gelişmeyi engelleyici, haramlara ve de zararlara yol açıcı vasıfta oldukları görülür.
Bu itibarla faydasızları bırakmak hayra yönelmenin haramları önlemenin
ve zararları gidermenin ön şartıdır.
Peygamberimizin “Kendisini alâkalandırmayan faydasızları bırakması kişinin Müslümanlığının güzelleştiğinin belgesidir.”3 buyurması bu gerçeği açıklamak
içindir.
Aşağıda sunacağımız hadîsleri de aynı gerçeği vurgulayan hadîsler olarak
değerlendirebiliriz.
-Salât ve selam üzerine olun-Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
[“(Helâliyeti ve haramiyeti faydalılığı ve zararlılığı hususunda) sana şüphe vereni bırak. Şüphe vermeyene sarıl...”
2 K. Hafâ, Hn. 2466; M. Mesâbîh, Hn. 5298 ve C. Sağîr, 1/78.
3 EtTac, 5/186.
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“Allah’ı anmaksızın (Allah’ı anmak gibi bir faydaya yönelik olmaksızın) çok
konuşmayın. Zira Allah’ı anmaksızın çokça konuşmalar kalbi katılaştırır. Allah’tan en
uzak olan insan ise kalbi katı olandır.”]4
Müslümanlığı güzel bir insan olabilmek için şüphesiz leğivle; faydasızlarla iştigal eden kişilerden de kaçınmak lâzımdır. Zira bu gibi gafil kimselerle
alâka kurmak, ilişkileri sürdürmek de bir leğivdir.
Leğivin bu türünden kaçınmanın zarûreti ve faziletini de Rabbimizin övdüğü müminlerin bir vasfını açıklayan Kasas Sûresinin 55. âyetinden öğreniyoruz:
“Onlar faydasız sözler işittikleri zaman o sözleri söyleyenler den yüz çevirirler ve şöyle derler:
- Bizim (faydalı) amellerimizin sorumluluğu bize, sizin (zararlı) amellerinizin
sorumluluğu da size aiddir. Hoşça kalın, biz câhillere ilgi duymayız.”
Muhterem Müminler!
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Lağivden (faydasız söz, iş ve davranıştan) sakınmanın hayrın ön şartı olması cihetiyle diğer güzel amellerle birlikte Firdevs Cennetine varis kılacağı
bir gerçektir. Lağivden sakınmamanın hayırlara engel olması ve haramlara düşürmesi sebebiyle diğer kötü amellerle birlikte Âhiret saadetine mâni olacağı
da bir hakikattir.
Bu hakikati vefat eden bir sahabî hakkında diğer bir sahabinin “Ona müjdeler olsun, O, Cennet’likdir.” demesi üzerine Peygamberimizin aşağıdaki sunduğumuz açıklamasından öğreniyoruz:
“- Ne biliyorsun Cennetlik olduğunu? Belki o kendisini ilgilendirmeyen faydasız
sözler konuştu, verilmesi gerçekten malını eksiltmeyecek olanı vermekte cimrilik etti de (bu yüzden Cennet’ten mahrum oldu.)”5
Yüce Rabbimden cümlemizi lağivden korunan, dünya ve âhiretine faydalı olan amellere koşuşan kullarından kılmasını dilerim.

4 K. Hafa, Hn. 1307; EtTac, 183 185.
5 Tac, 5/186.

Allah İçin Sevmek

Allah’ı Rab, İslâm’ı Din ve Hz. Muhammedi Peygamber olarak kabul eden
müminler birbirlerinin kardeşi, temsil ve hukukî işlem yetkisi verilebilir dostudurlar.
Bu kardeşliği kuran ve bu dostluğu açıklayan yaratıcımız Hz. Allah’tır.
Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’in Hucurat Sûresi’nin onuncu âyetinde şöyle
buyurur:
“Ancak ve ancak müminler kardeştirler. İki mümin kardeş arasında kardeşlik
ilişkileri ile çelişen bir ihtilâf olursa onu giderip aralarını ıslah edin/düzeltin.
Allah’ın belirlediği kardeşliğe aykırı işlerden sakının. Böylece merhamet edileceklerden olunursunuz.”
Tevbe Sûresi’nin yedinci âyetinde de şöyle buyrulmaktadır:
“Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velîleridir; temsil ve tasarruf
yetkisi verilebilir dostları ve yardımcılarıdır....”
Gerçekten, Allah’a inanan, O’nun insanlar için seçtiği ve razı olduğu İslâm
Dini’ni Hayat Düzeni kabul eden ve Hz. Muhammed’i izinden gidilecek biricik “Hayat önderi” edinen fertler için kardeş ve dost olmak pek tabîidir.
Zira bu mukaddes kardeşlik ve ilâhî dostluk, hayata aynı zaviyeden baktıran, aynı değer hükümlerini kullandıran, ibadetlerden-kılık kıyafete, üretimden-tüketime, ticaretten-eğitime kadar aynı kuralları yaşatan ve aynı gayeyi
paylaştıran mezkûr îman birliğinin zarurî sonucudur.
Aziz Müminler;
Aramızdaki dinî kardeşlik ve dostluğun bizlere yüklediği ilk büyük görev karşılıklı sevgidir.
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Sevgi imanı takibeden görevdir. İbâdetlerin en fazîletlisidir.
Adalet düşmanlarımıza bile gösterilmelidir.Ama sevgi böyle değildir. Sevgi gösterilirken özen dikkat edilmesi gerekir. Çünkü sevgi ve ancak Allah’a,
Peygamberine ve İslâm Düzeni’nin bağlılarına tahsis edilmesi gereken pek yüce bir hayat sermayesidir.
Bu sebepledir ki Allah en çok kendisinin sevilmesini emretmiştir. Peygamberimiz de gerçekten iman etmiş olmak için kendisinin ana-babadan, çocuklardan ve diğer insanlardan daha çok sevilmesi gerektiğini bildirmiştir.
Kur’ân ve Sünnet Allah ve Peygamberi sevilirken ancak ve ancak Allah’ın
ve Peygamberinin sevilmesini istediklerinin sevilebileceğini açıklamıştır.
Allah ve Peygamber sevgisinden kaynaklanan sevginin İslâm Dini’ndeki
önemi ve değerini bildirmek için Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Amellerin en değerlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret duymaktır.”1
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-Allah bağlılarını artırsın- Peygamberimizin konumuza daha bir açıklık
getiren hadîslerini Ebu Zer (r.a.) dan dinleyelim.
Allah’ın Resulü şöyle buyurdu:
- Allah’ın en çok sevdiği ameller hangileridir biliyor musunuz?
Yönelttiği bu soruya bir mümin tarafından “namaz ve zekâttır”, diğer bir
mümin tarafından da “cihaddır” cevabı verilince Peygamberimiz şöyle buyur
muşlardır:
- Allah’ın en çok sevdiği ameller, Allah için sevmek ve Allah için nefret duymaktır.2
Müminler!
Müminleri sevmenin böylesine yüce, böylesine mükâfatlı olmasının sebebi hiç şüphesiz müminlerin Allah katındaki üstün değerinden ötürüdür. Sevilmesi vacip görevimiz olan müminin Allah katındaki kıymetini, açıklamak için
Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır.
[“Mümin Allah’ın sevgilisidir.”
“Mümin Allah katında yakınlık sırrına ermiş meleklerden daha üstündür.”

1 EtTac 5/78.
2 MişkâtülMesâbîh Hadis No: 5021.

“Mümin Kâbe’den daha çok hürmete lâyıktır.”]3
Önemine değinilen sevgi insan hayatına renk veren, ışık saçan ve huzur
yağdıran bir kıymettir. Bütün ahlâkî değerlerin, insanî faziletlerin kaynağıdır.
İnançsızlara ve toplum mütecavizlerine karşı israf edilmemesi gereken manevî
varlığımızdır.
Sevginin ulaşamayacağı gönül, çözemeyeceği problem, sonuçlandıramayacağı ihtilâf ve varamayacağı yücelik yoktur.
İnsan hayatında böylesine büyük bir yer tutan sevginin sevgi sözcüğünü
çokça ve sanatkârane kullanmakla gerçekleşemeyeceği, ilimle sağlanamayacağı ve fabrikalarda üretilemeyeceği de bir hakikattir.
Çünkü edebiyat sevgiyi ancak tasvir etmektedir. Tarih, fizik, kimya gibi ilimlerin sevgi gibi bir konusu yoktur. Onu üretecek bir fabrika da kurulamamıştır.
O halde hava ve su gibi muhtaç olduğumuz sevgiyi hangi kaynakta bulacak, hangi kanallardan gönüllerimize doldurabileceğiz?
İnsanı sevgiye istidatlı ve ihtiyaçlı yaratan Allah, sevgiyi iman kaynağına
doldurmuş, emirleri ve yasaklarından oluşan güzel amelleri de ona kanal yapmıştır.
a) Allah’a, ve Âhiret hayatına inanmadan yalnızca fıtrat gücüyle sevginin
kaynağına ulaşmak, sürekli olarak sevmek ve sevilmek mümkün değildir.
Rabbimiz bu hakikati şöyle açıklıyor:
“Rahmeti bütün canlıları kuşatan (Allah) îman eden ve güzel ameller yapanlar
için (kalplerde) sevgi yaratacaktır.”4
Ancak imanla ulaşılan sevgi menbaından özellikle güzel ameller kanalıyla
gönüllerimizi doldurabileceğimizi de Peygamberimiz açıklamışlardır.
Yüce Peygamberimiz-Önderimiz özellikle:
a) Selamlaşmayı,
b) Hediyeleşmeyi,
c) Birbirimizin elindekilere göz dikmeden yaşamayı,
d) Nefsimiz için sevdiklerimizi mümin kardeşlerimiz için sevmeyi,
3 Muntahabü KenzülUmmal 1/9091; K. Hafâ Hn. 2676.
4 Meryem 96.
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e) Sevdiklerimize sevdiğimizi bildirmeyi,
f) Allah için sevişenlere verilecek mükâfatı öğrenip hatırlamayı, sevgiyi
geliştirme vesileleri olarak öğretmişlerdir.
Gerçek odur ki imansız sevgiye ulaşılamaz ve sevgisiz de iman olgunlaşamaz. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır.
“(Ancak) Allah için seven, Allah için nefret duyan Allah için veren ve Allah için
sıkılık yapan kişi imanını olgunlaştırmıştır.”5
Sürekliliği ancak iman ve güzel amellerle sağlanan ve ibâdetlerin en faziletlisi olduğu açıklanan sevgi bazen şefkat, bazen adalet, bazen saygı, bazen
maddî yardım, bazen aracılık, bazen ziyaret, bazen af, bazen sabır ve bazen da
uğurda fedakârlık şeklinde açığa vurulur.
Birbirimizi sevmek Rabbimizin emridir. Bunun için de ibâdettir.
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Bütün ibâdetler mükâfatlı olduğu gibi Allah için sevgiye de elbette ki
mükâfat verilecektir.
Sevgiyi anlamlandıran ve yücelten de budur.
Allah ondan razı olsunHz. Ebû Hüreyre şöyle anlatıyor:
“Müminlerden bir toplulukla birlikte Hz. Peygamberle beraberdim.
Allah’ın Resulü (Cennet’i anlatırken bize) şöyle buyurdu:
- Cennet’te, yakuttan sütunlar üzerinde kurulmuş olup, parlak yıldızlar
gibi ışıklar saçan, kapıları sahiplerine açılmış zebercedden özel daireler vardır.
(Dinlemekte olan) müminler sordular:
 Ya Resûlellah! Bu daireler kimler verilecek?Allah’ın Resulü açıkladı:
- Allah için birbirlerini sevenlere, Allah için birleşenlere ve Allah için birbirlerini ziyaret edenlere verilecek.6
Cuma mesajımızı Yüce Allah’tan bizleri kendi rızası için sevişenlerden kılması duasıyla bitiriyorum.

5 EtTac 5/78.
6 M. Mesâbih Hadis No: 5026.

Sevginin Kaynağı İman ve Güzel Amellerdir

İslâm Dini’ne imanla yaşanılacak Hayat Düzeni’nde birleşen müminlerin
en mukaddes görevleri birbirlerini sevmeleridir.
Yüce Peygamberimiz bu kudsî görevin önemini açıklayan bir hadîslerinde
şöyle buyurmuştur;
“Allah’a îmandan sonra amellerin en faziletlisi/en sevaplısı insanları/insanlık çizgisini koruyan müminleri sevmek ve onlar tarafından sevilmektir.1
Yapışılacak îman kulplarının en sağlamı olan Allah için sevgiyi şüphesiz
nesir ve şiirle oluşturmak, ilimle sağlamak ve fabrikalarda üretmek mümkün
değildir.
Bütün insanî ve ahlâkî değerler gibi sevgi de yaratılış çizgisinde İman’la ve
Güzel Amellerle sağlanır.
• Birbirlerimizi Allah için sevebilmenin ilk mühim şartı sağlam bir imana
sahip olmaktır. Vedûd olarak sevginin kaynağı olan Allah’ın rızasını amaçlayarak güzel ameller yapmaktır.
İslâmî iman ve hayat olmadan yalnızca fıtratımızdan alınacak güçle yalnızca Allah için sevme ve sevilebilme fazileti kazanılamaz.Bu erdeme süreklilik kazandırılamaz,
Kalpleri istediği an, dilediği şekilde yönlendirmeye kâdir olan Mevlâmız
bu gerçeği şöylece açıklar:
“Rahmeti bütün canlıları kuşatan Allah, ancak iman eden ve güzel ameller yapanlar için sevgi yaratacaktır.”2
1 ElCamiusSağîr (Efdalü)1/49.
2 Meryem 96.
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Kalplerin sevgilisi olan Yüce Peygamberimiz de Allah için sevmenin ancak îman ve güzel amellerle ulaşılan Allah sevgisinden kaynaklanabileceğini
şöylece bildirmektedir:
“Allah, (imanı, sözleri, işleri ve davranışları sebebiyle) bir kulunu sevdiği
zaman vahiy meleği Cebrail’i şöyle buyurur:
- Ben bu kulu seviyorum. Onu sen de sev. Cebrail de bu kulu sever ve Sema meleklerine duyuruda bulunarak şöyle der:
- Bu kulu Allah seviyor. Siz de sevin.
Bu bildiriden sonra Gök melekleri de bu kulu severler. Sonra da (Allah’ın
lütfu ve meleklerinin ilhamlarıyla) o kul için yeryüzündeki insanlar arasında
sevgi yaygınlaştırılır.”3
Ma’nalarını sunduğumuz âyet ve hadîsten tam bir açıklıkla öğreniyoruz ki;
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a) Haklarında özel bir propaganda yapılmadığı halde bazı mümin kulları gördüğümüz andan itibaren sevebilmemiz, onların Allah tarafından sevilmiş
kullar olmaları sebebiyledir.
b) Birbirlerimizi sevemeyişimiz de iman zaafı ve amel yetersizliği sebebiyle Allah için sevgiye yönlendirilmeyişimizdir.
Sevginin İslâmî iman ve güzel amellerden oluşan genel yolu yanı sıra Peygamberimizin öğrettiği özel yolları da vardır.
* Birbirimizi sevebilmenin Peygamberimiz tarafından öğretilmiş bir yolu selâmlaşmaktır.
Selâm, Allah’ın ismi olan Selam sözcüğü ile O’nun korumasını dileyen
bir duâdır. Muhataba güven veren barış duyurusudur. Konuşup kaynaşmaya
vesîle olan manevî rabıtadır.
-Allah şanını artırsın- Peygamberimiz-önderimiz Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:
“Canım yönetimi olan altında bulunan Allah’a yemin ederek söylüyorum: sizler
imân etmedikçe Cennet’e giremezsiniz. Birbirinizle sevişmedikçe de gerçekten iman
etmiş olmazsınız.
Yaptığınız zaman birbirlerinizi sevebileceğiniz bir ameli/işi size öğreteyim mi?
Çokça vererek aranızda selamlaşmayı yayın.”4
3 EtTac 5/79.
4 EtTac 5/244.

Müminler!
Selâm, muhatap için yapılmış barış anlamını da içeren bir duâ olduğu gibi mümin için de şahsını tanıtma işlemidir.
Mümin selâm verirken kendisini şöyle takdim etmiş olur:
“Ey Mümin kardeşim! Seni “Esselâmü Aleyküm” şeklindeki Kur’ân ve
Sünnet kaynaklı duâ cümlesi ile selâmlayan ben, barışı önceleyen insanım.Yüreği sevgi ile dolmuş, adalet ile yoğrulmuş bir mümin kardeşim..Sana Allah’tan
güven diliyorum. Bana bağlanabilirsin.”
Selâm’ın taşıdığı bu ma’na yüceliği dolayısıyladır ki Peygamberimiz, “İnsanların en cimrisi selâm vermekte cimri olandır.”5 buyurmuştur. Her bir selâm
verme ve almaya en az on sevap verileceğini de müjdelemiştir.
* Peygamberimizin bildirdiği bir sevgi yolu da birbirlerimizle hediyeleşmedir.
Güzel sözler, davranışlar ve işler insanları sevindirdiği gibi yapılan ikramlar, verilen hediyeler de kalpleri mesut eder. Gönülleri sevgi ile yeşertir.
Bu sebeple Peygamberimiz “Hediyeleşiniz ki birbirlerinizi sevebilesiniz.”6
buyurmuşlardır.
Birbirimizle hediyeleşmek için bayram günlerini, kandil gecelerini, düğünleri, doğumları, mezuniyetleri, açılış merasimlerini, işe girişleri, meslekî
başarılan ticarî münasebetleri, ziyaretleri ve benzeri vesileleri hediyeleşme sebebi kılmalıyız.
Peygamberimizin bu öğütlerinde şüphesiz sevgi doğuran pek büyük bir
hayır vardır.
* Birbirlerimizi sevebilmenin bir vesîlesi de mümin kardeşlerimizin mallarına, mevkilerine ve sahip oldukları diğer ni’metlere göz dikmemektir.Çekememezlik ateşine düşmemektir.
Bu sevgi vesilesini biz,
 Ya Resûlellah! Yapacağım zaman Allah’ın da, insanların da beni seveceği
amelleri bana öğretir misiniz? şeklinde ricada bulunan bir mümine Peygamberimizin verdiği şu öğütten öğreniyoruz.

5 Keşfül-Hafâ, Hadis No: 667.
6 KeşfülHafâ, Hadis No: 1023.
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- (Kalbini Allah’a yönelterek) dünya hayatını Ahiret gayesiyle yaşa ki Allah
seni sevsin, insanların ellerindeki malları ve mevkilerine göz dikme ki insanlar da
seni sevsin.7
* Allah için sevme bahtiyarlığına erebilmenin bir özel yolu da nefsimiz
için sevdiklerimizi mümin kardeşlerimiz için de sevmektir.
Şüphesiz sevgi sevgiye yol açar.
Karşısındakinin nefsi için sevdiğini çıkar düşünmeksizin kendisi için de
sevdiğine inanan mümin sevgi ile dolmaz, muhabbetle çağlamaz mı?
Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır.
“Sizden biriniz nefsi için sevdiğini mümin kardeşi için de sevmedikçe gerçek
mümin olamaz.”8
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* Sevgi vasatını/ortamını oluşturan ve geliştiren bir aziz vesîle de îmanları,
güzel ahlâkları ve cemiyete yaptıkları yararlı hizmetleri ile Allah için sevdiğimiz müminlere sevdiğimizi bildirmektir.
Bu bildiri sevilenin de sevmesine sebep olacağı içindir ki Peygamberimiz
şöylece emir buyurmuştur:
“Kişi, mümin kardeşini sevdiğinde ona, kendisini sevdiğini bildirsin.”9
* Müminlerin birbirlerini sevebilmelerinin açıkladığımız sebeplerden daha
önemli bir sebebi Allah için sevmenin dinî bir ibâdet görevi olduğuna inanmak ve
bu kudsî görevi yapanlara verilecek mükâfatı bilmektir.
Bu inanç ve bilgi her bir mümini muhabbet çağlayanı haline getirecek kadar tesirli ve bereketlidir. Peygamberimiz alınacak mükâfatı şöyle müjdeler:
- Allah’ın kulları arasında öyle müminler vardır ki onlar Peygamberler ve
şehitlerden olmadıktarı halde, Kıyamet Günü’nde (Allah katındaki yüksek derecelerinden ötürü) Peygamberler ve şehitler (bile) onları ilgi ile izlerler.
Ashab-ı Kiram ricada bulundular:
 Ya Resûlellah! Bizlere bunların kimler olduğunu bildirir misiniz?
- Onlar, aralarında kan bağı ve mal alım-satımı olmadığı halde yalnız Allah’ın
rızası için birbirlerini seven mü’minlerdir. Allah’a yemin ederim ki onların yüzleri
7 İbnü Mâce, Hadis No: 4102
8 EtTac 1/26.
9 EtTac 5/81.

nûr gibi pırıl pırıl dır ve onlar nûrdan tahtlar üzerindedirler. (Kıyamet Günü’nün
dehşet verici korkuları ve elemleri içersinde) insanlar korktukları zaman onlar
korkmayacak, insanlar üzüldükleri zaman da onlar kederlenmeyecektir. İyi biliniz
ki, Allah dostlarına ne korku vardır ve onlar ne de mahzun olacaklardır.”10
Müminler!
İslâm sevgi dinidir. Sevginin açıkladığımız vesîlelerine yapışalım. Cümlemize Allah, Peygamber ve mümin sevgisi ile dolu bir ömür niyaz ederim.
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10 EtTac 5/83.

İnsanlığın Düzeni İslâm’dır

Şanı Yüce olan Allah, yarattığı ve yaratmakta olduğu varlıklar için Tabîat
ve Şerîat kanunlarından oluşan İslâm kanunlarını koymuştur.
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“Fizik”, “Kimya”, “Biyoloji” kanunları gibi adlarla isimlendirdiğimiz Tabîat
kanunlarını, bütün varlıkları ve insanın maddî yapısını kuşatıcı özellikte yaratan Mevlâmız, koyduğu ve Peygamberleri aracılığı ile bildirdiği Şerîat kanunlarını da insana özel kılmıştır.Varlıklar tabîat kanunlarıyla, insanlar da hür iradeleriyle şerîat kanunlarına göre Allah’a ibadet görevlerini yaparlar.
İnsan için koyduğu ve razı olduğu Şerîat kanunlarını bir diğer anlatımla
emirleri ve yasaklarını insanlar arasından seçtiği Peygamberlerle bildiren Allah, son Şerîatını ise evrensel kıldığı elçisi Hz. Muhammed’le insanlara ulaştırmıştır.
Yüce Allah, insanın maddî hayatı ve gelişimini kendisini içten ve dıştan
çevreleyen tabîat kanunlarına, manevî hayatı ve gelişmesini de Şerîat kanunlarına göre yaşamasına bağlı kılmıştır.
Müminler!
Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği ve insan için nihaî hayat düzeni kılınan
Şeriat, insanın bedenî, ruhî, ailevî ve içtimaî hayatını kuşatacak yücelikte ve
genişliktedir.
Bütün Peygamberlerin tebliğ ettiği Hak Din’in son bölümünü teşkil etmiş
olması sebebiyle Kur’ân diliyle İslâm Dini dediğimiz bu Aziz Şerîat, insana tatmin edici, geliştirici ve mesut edici bir hayat programı sunmaktadır.
Evet, İslâm Dini insana neye, niçin ve nasıl inanması gerektiğinden nasıl
yönetip yönetileceğine; hangi esaslara göre aile kuracağından mîrası nasıl taksim edeceğine; üretim ve tüketimde hangi esasları tatbik edeceğinden nasıl gi-

yineceğine; hayatın gayesinin ne olması gerektiğinden ölüm ötesinin nasıl olacağına kadar hayatın bütün yönlerini düzenleyici ve açıklayıcı mufassal bir hayat programı takdim etmektedir.
Burada bir kez daha belirtelim ki bu programı koyan ve ibadet görevi olarak yaşanmasını emreden Allah’tır. Nasıl yaşanacağını örneklendirerek açıklayan da son Peygamber Hz. Muhammed’dir.
İnsan ancak bu programı uyguladığı zaman mesut olabilir. Çünkü bu
program, insanı yaratan tarafından onun özelliklerine göre düzenlenmiştir.
Bu programa aykırı yaşayış tarzıyla fert ve cemiyet olarak nûra çıkmak,
huzur bulmak, mesut olmak ve hele hele ölümle başlayacak ebedî hayatın saadetini sağlamak mümkün değildir.
Aksini müdafaa etmek tabîat kanunlarıyla çatışarak daha mükemmel bir
tabîat düzeni kurulabileceğini iddia etmek kadar akıl ve ilim dışıdır.
İnsanlık akıl ve ilim dışı saplantılar içinde olduğu içindir ki dünyamızın
İslâm ülkeleri dahil İslâm’ın yaşanmadığı bütün ülkelerinde insanlar çok yönlü buhranların kıskacındadır. Madde sınırlarını aşamayan gayesiz yaşantıların
karanlıkları içindedir.
İnsan için konulmuş ilâhî düzene dönülmedikçe de böyle devam edip gidecektir.
Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklamıştır:
“(Allah’ın seçip razı olduğu İslâm Dini ile değil de yasalarını) insanların koyduğu düzenlerle yücelmek isteyeni Allah aşağılatır/mutsuz kılar.”1
Muhterem Müminler!
Kanunlarını Allah’ın ve Peygamberinin koyduğu bu din bize hayatımızı
çevreleyen görevler yüklemektedir.
Varlığa îzah getiren, ölüm ötesini aydınlatan, hayatı gayelendiren ve Al
lah’a yönelten esaslara iman, özde sözde doğruluk, namaz, oruç, zekât, Allah’ın
yaratıcılığını kabule dayalı eğitim, adalet, sulh, sevgi, merhamet bu yüce dinin
vacip kıldığı vazifelerdir. Hakk’a davet, örtünme, ana-babaya, komşuya ve akrabaya ikram, suçun cinsine göre ceza olan kısas, nefsimiz için istediklerimizi diğer insanlar için istemek, ferdî mülkiyet, cihâd, istişare ve diğerleri de bu
mübarek dinin insanı mükellef kıldığı mukaddes görevlerdir.
1 KeşfülHafa, Hadis No: 2409, 2537.
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Allah’ın tabîi ve yasal hâkimiyetine insanları ve ilkeleri ortak koşma, İslâm’la çatışan materyalist sistemleri tasvip etme, içki, kumar, zina, zulüm, kibir, faiz, rüşvet, karaborsa, hased, riya, israf, ırkçılık, fert ve toplum haklarına tecavüz, emeği sömürü, yalan, iftira, jurnal, gıybet, muhteva ve metod da
vahiy bildirileri ile çatışan eğitim bu dinin kaçınılması gerekli başlıca yasaklar dizisidir.
Burada vurgulamamız gereken en mühim nokta İslâm Dini’nin emir ve
yasaklarını, koyduğu cezaî kurallar ve sosyal adalet esaslarını uygulanması
ihtiyarî yasalar şeklinde değil de kendi bütünlüğü içinde yönlendirici bir madde ye manâ düzeni şeklinde arzeden bir din olmasıdır. .
Müminler!
Bu dinin kuralları ile çatışmak insanla çatışmaktır.
İnsanı, insanı yaratan Allah’ın insan için koyduğu Hayat Düzeni’nden kopararak mutlu etmeye çalışmak manevî bir cinayettir.
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Materyalizm ve ondan kaynaklanan kapitalizm, sosyalizm, komünizm v.s.
sonu (izm)lerle biten batıl sistemler bu cinayetin meşrulaştırılmış neticeleridir.
Bizim fert ve cemiyet olarak hatamız bu gerçeği tesbit edemeyişimizdir.
Düşünmeliyiz. İlim ve tekniğin dayandığı fizik ve kimya kanunları meselâ
Amerika, Rusya, İsveç ve Türkiye’de aynıdır da neden bu ülkelerdeki insanı
mutlu kılma iddiasındaki ferdî ve sosyal düzenler ayrıdır?
Değişik sistemler içinde aynı ilmî ve teknik doğruları bulup üzerinde ittifak edebilen bu ülkeler; ilmî ve teknik doğrular gibi insanı kuşatıcı ruhî, sosyal ve ahlâkî ‘doğrular’ yok mudur ki bu doğruları tesbit edip üzerinde birleşemiyorlar?
Eşyada ve insanın bedenî yapısı üzerinde egemen ‘doğrular’ var da örneğin ruhî, sosyal ve ahlâkî hayatı kuşatan ‘doğrular’ yok mudur?
Elbette ki vardır.
Maddî varlıklar için doğrular olan tabiat kanunlarını koyan Allah, imanî,
bedenî, ruhî, ahlâkî, hukukî ve ekonomik doğrular olan Şerîat kanunlarını
da koymuştur ve bu kanunların bütünü Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği İslâm
Dini’dir.
Bu din, inanç esaslarını insanlığın yeni tanıdığı bir doğrular manzumesi
de değildir. Bu din, Hz. Âdem, İbrahim, Musa, Davut ve İsa gibi Peygamberle-

rin tebliğ ettiği inançla ve yaşamla ilgili temel doğruları tasdik eden ve tamamlayan bir dindir.
Evet, Allah, insanın bedenî yapısını da içine alan bütün maddî varlıklar için tabîat kanunlarını, örneğin insanın rûhî sosyal ve ahlâkî hayatı için de
Şerîat kanunlarını koymuştur.
Tabîat Düzeni gibi muhteşem bir hayat düzenine ermek isteyenler tabîat
kanunlarını koyan Allahın koyduğu İslâm’a dönmek mecburiyetindedirler.
Başka yol yoktur.
Mevzuu açıklamaya çalıştığımız gerçekleri hülâsa eden âyetlerle bitirelim.
Ali İmrân Sûresi Âyet 83 ve 85:
“ Göklerde ve yerdeki bütün canlılar ister istemez (Allah’ın koyduğu tabîat kanunlarına) teslim olurken onlar Allah’ın dini olan İslâm’dan başkasını mı istiyorlar.
Halbuki onlar yalnızca O’nun huzuruna döndürüleceklerdir.”
“Kim İslâm’dan başka bir din; (Hayat Düzeni) isterse elbette ki ondan (inandığı ve yaşadığı batıl düzenler) kabul edilmeyecektir. O kişi âhirette de zarara/
azaba uğrayanlardan olacaktır.”
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Niçin İslam’a Muhtacız?*

İslâm Dini, Allah’ın insan için koyduğu ve nihaî yasalarını evrensel kıldığı
son Peygamberi Hz. Muhammed’le bildirdiği hayat düzenidir.
Biz, mutluluğumuz için bizi yaratanın bizim için koyduğu İslâm’a ve O’nu
yaşamaya muhtacız.
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Bir İslâm toplumunun fertleri olduğumuz için mi böyle düşünüyor ve
inanıyoruz?
Yoksa bedenî, rûhî ve sosyal özelliklerimiz mi böyle düşünmemizi gerektiriyor, akıl ve ilim mi böyle inanmamızı gerekli kılıyor?
Cuma Mesajı’mızda bu konuya eğileceğiz.
a) Hz. Muhammed’in Kur’ân’la tebliğ ettiği İslâm’ın dışındaki yürürlükten kaldırılmış semavî şerîatler, felsefî sistemler ve iktisadî doktrinler insanı,
yerküresini ve kâinatı/evreni tanımıyor ve de tanıtamıyor.
Ben kimim? Nereden geldim? Nasıl yaşayacağım? Nereye gideceğim? Hayat nedir? Ölüm nedir? Ölüm ötesinde sorgulanılacak bir hayat var mıdır? gibi insanı kuşatan ve insanın mutluluğu için mutlaka cevaplandırılması gereken ana soruları cevaplandıramıyor.
İslâm, yanıtlarıyla insanı tatminin doruğuna çıkardığı, hayatı yaşanmaya
değer kıldığı için biz İslâm’a, onu yaşamaya muhtacız.
Çünkü İslâm Dini inanç esaslarıyla insanın, dünyamızın ve de evrenin Allah tarafından yoktan var edildiğini açıklıyor.
* Bu hutbe temel alınarak, 19 Ocak 1980 tarihinde Salihli’de verdiğimiz konferans Salihli Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştır. Bilirkişi raporlarının olumsuzluğuna rağmen
Rabbimin yardımıyla beraetle sonuçlanmıştır. Konferans metni İslâmî Kimliğimizi Korumak isimli kitabımızın sonunda yayınlanmıştır.

Bu ilâhî din, hayatın ve ölümün hangimizin güzel amellerde bulunacağını sınamak için Rabbimiz tarafından yaratılmış olduğunu beyan ediyor. İnsana kul olduğunu, Son Peygamber Hz. Muhammed’in izinde, onun tebliğ ettiği Kur’ân’a göre yaşaması gerektiğini öğretiyor.
İslâm insana Âhiret Hayatı’nın varlığını ve ölümle başlayacağını, bu hayatın ilk merhalesinin Kabir Hayatı olacağını bildiriyor.
Rabbimizin huzurunda bütün hayatımızdan yargılanacağımızı, ceza veya
mükâfat göreceğimizi duyuruyor.
Bu dinin mevcudata ve insan hayatına getirdiği açıklamalar insanı tatmin
ettiği için biz İslâm Dini’ni öğrenmeye ve onu uygulamaya muhtacız.
b) İslâm’ın dışındaki sistemler yalnızca akıl ve ilmi ölçü tanıyor.
Akıllar ise farklı ve yetersiz olduğu, ilim de akla ve güçleri sınırlı duyu organlarına dayandığı için insanı kuşatarak aydınlatamıyor ve mutlu edemiyor.
İslâm ise aklı ve duyu organlarının tesbitlerini kabul ediyor,Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği Kur’ân mesajları ile de insanları yaratanın sonsuz aklı ve
engin ilminden yararlandırıyor.
Öz ifadeyle İslâm, insanı yaradanın aklı ve bilgisiyle aydınlatıyor ve yaratık olan akıl ve duygu organlarının rehberliğinde yaşatıyor.
Böyle olduğu içindir ki biz İslâm Dini’ni tanımaya ve onu tatbik etmeye
muhtacız.
c) İslâm’ın dışındaki şeraîtler/sistemler insanları ırklara ayırıyor,onları
zengin-fakir, işveren-işçi, zenci-beyaz, soylu ve soysuz ayırımı ile bölüyor. Sömürüye ortam hazırlıyor.
İslâm Dini ise insanların bir asıldan yaratıldığını, îman ve güzel amellerden başka üstünlük ölçüsü olmadığını bildiriyor. Zengin-fakir, işveren-işçi,
zenci-beyaz gibi sunî ayırımları ve bu ayırımlarla dayalı değer hükümlerini
şiddetle yeriyor.
Örneğin o, yalnızca sömürücü ile toplumcuyu, câhil ile âlimi, zalimle
âdili, fahişe ile namusluyu ayırıyor, ikincileri koruyor ve yüceltiyor. Akrabaya
ve komşulara da yapılacak görevler bakımından öncelik tanıyor.
Bunun içindir ki biz İslâm Dini’ni bilmeye ve onun düstûrları çizgisinde
yaşamaya muhtacız.
d) İslâm’ın dışındaki siyasî/felsefî sistemler Hak, Adalet, Barış, Hürriyet
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ve Ahlâk gibi manevî değerlerin zarûretini kabul ediyor. Kaynaklandıramadıkları ve tek güçleri olan fabrikalarda üretemedikleri için kendileriyle tezada düşerek kabul ettikleri bu değerler manzumesi üzerinde de yorum birliği yapamıyor.
Meselâ: Nedir hak? Nedir adalet? Nedir barış? Nedir ahlâk?
Tek dayanakları akıl olduğu, akıl da çiftçi aklı, hukukçu aklı, fahişe aklı ve sömürücü aklı gibi pek çok çeşitlere ayrıldığı için onlar bu soruların cevaplarında birleşemiyor.
Bu bâtıl sistemler yürürlüğe koydukları kanunların sürekliliğini de sağlayamıyor. İhtilâlci kadrolar, siyasî partiler ve çıkarcı ekonomik güçler tarafından değiştirilmesine de mâni olamıyor.
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Meselâ zararlıdır inancıyla alkollü içkileri yasaklıyor, bir süre sonra da
meşrulaştırıp reklâm ettiriyor. Önce fahişeleri/eşcinselleri mahkum eden yasalar çıkarıyor, sonra da üst yönetimlere seçtirebiliyor. Bir süre sınırsız mülkiyeti savunuyor, daha sonra toplum mülkiyetine geçiş için kan dökebiliyor. Kasıtlı öldürme suçuna bir yerde ölüm cezası veriyor. Diğer bir yerde bu cezayı
ilkellikle niteliyor.
Fakat İslâm böyle mi?O,insanı yaratan Allah’ın emirleri ve yasaklarına dayandığı için yorum birliğini sağlıyor.
O, Hak derken tüm insanları kuşatan inanç,adalet ve ahlâk doğrularını
bildiriyor. Hürriyet derken helallerin yaşanabilirliğini açıklıyor. Sömürü derken örneğin faiz ve rüşvet gibi haramlar,ekonomik baskı ve işgalleri kasdediyor. Zulmü ise hakka ve halka karşı çıkış yapılması gerekenler olarak niteliyor.
Böylece Mekke’deki Müslümanla Londra, İstanbul ve Kahire’deki Müslü
man’ı inanç ve yorum birliği içinde aynı kurallarda birleştirip yaşatabiliyor.
Etkin güçler istediği için meselâ faiz ve zina yasağına, namaz ve hac emrine, mîras ve kısas gibi yasalarına müdâhale ettirmiyor. Koyduğu kanunların
Kıyamete kadar geçerli olduğunu bildiriyor.
İşte İslâm üzerinde yorum birliği yapılabilir şümullü ve değiştirilemez yasalar koyduğu için biz yeniden İslâm Dinine dönmeye ve onu aşkla yaşamaya
muhtacız.
e) İslâm’ın dışındaki, batıl sistemler yalnız bedenden ibaretmiş gibi insanın mutluluğunu maddî ihtiyaçlarının giderilmesinde görüyor. Bunun için de

örneğin Sosyal Adalet diyor. Fakat haram üretim/tüketim inancı olmadığı için
sosyal adalet derken de ya ferdi sınırsız özgürleştiriyor ya da cemiyeti putlaştırıyor. Fertle toplumu kaynaştıran yasalar koyamadıkları için de mülkiyeti kabul veya red etmekten başka kalıcı çözüm üretemiyor.
Fakat İslâm, O, “Mülk Allah’ındır, insanın ondan ancak ilâhi ölçülere göre
yararlanma hakkı vardır.” ilkesinden hareket ediyor. Faiz, karaborsacılık, rüşvet, emeği sömürü, içki, kumar ve fuhuş işletmeciliği gibi yollarla kazancı yasaklıyor.
İçkiyi, kumarı, zinayı, lüksü menedip tüketimi kayıtlar altına alıyor.
Şartlarını taşıyan fertlere zekât, akrabaya nafaka mükellefiyeti yüklüyor.
İslâmi yönetime de, işsize iş bulmak, âcize nafaka bağlamak gibi görevler yüklüyor.
Böylece fertleri ve toplumu mağdur etmeden dengeli bir düzen oluşturuyor.
İşte biz bunun için İslâm’a inanmaya ve onun çağlar üstü kutsal yasaları
izinde yaşamaya muhtacız.
f) Bütün bunlardan önemlisi İslâm’ın dışındaki maddeci veya rûhcu sistemler hayatı konumlandıramıyor ve ölüm ötesine yer vererek de amaçlandıramıyor.
Ölümle her şey bitecek, ceza veya mükâfat görülmeyecek olduktan sonra,
lüzumunda ittifak edilen insanî değerlerin, hakça düzenlerin, ömürlere mal
olan ilmî ve sosyal atılımların ne anlamı olabilir?
Ama İslâm, O, ölümle başlayacak âhiret hayatını bildiriyor, emirleri ve yasaklarına uyularak yaşanacak iman ve fazîlet hayatının ebedî Cennet saadeti
sağlayacağını müjdeliyor.
Hakdan sapmanın batıllara dalmanın, zulmü ve sömürüyü meslek tutmanın cezasının kaçınılmaz olduğunu, dünyada görülmezse de Âhirette çekileceğini açıklayarak uyarıyor. Böylece hayatı gayelendiriyor. Ebedî mutluluk gayesiyle yaşattığı içindir ki biz İslâm’a; onu yaşamaya muhtacız.
Sözü, Kur’ân’ın Mülk sûresinin 14. âyetiyle yönelttiği soru ile bağlayalım:
“Yaratan (yarattığı insanı mutlu edecek düzeni) bilmez mi? Elbette bilir. O kullarına) lütufkârdır, onların yaptıklarından da haberdardır.”
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Hayata Müslümanca Bakabilmek

Bütün insanlar güven içinde olmak isterler. Bütün insanlar kazanmayı arzu ederler. Bütün insanlar üstün olmak sevdasını taşırlar.
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Tabîi olarak da tüm insanlar tehlikeye düşmekten, kayba uğramaktan ve
aşağılık olmaktan korunmayı dilerler.
Mutluluğu da bu hayatî gayelerinin gerçekleşmesinde görürler.
Mensub oldukları dinleri, bağlı oldukları felsefî ve ekonomik sistemleri
ayrı olsa da bütün insanlar yukarıda özetlenen amaçlarda müşterektirler.
Ancak bu müştereklik/birliktelik içersinde müminler güvenikazancı
üstünlüğü-tehlikeyi-kaybı ve aşağılığı İslâm Dini’nin kurallarına göre anlamak
ve yaşamakla diğer bütün insanlardan ayrılırlar.
Yaşadığımız hayatta Müslümanlarla Müslümanlar olmayanlar arasındaki
ana fark bu anlama ve yaşamada ortaya çıkar.
Güven, kazanç, üstünlük gibi, tehlike, kayıp ve aşağılık da iç içe kavramlardır. Örneğin güvenin olduğu yerde kazanç, kazancın bulunduğu yerde üstünlük vardır. Böyle olmakla birlikte biz ayrı ayrı örneklerle konuya açıklık getirmeye çalışacağız.
Müminler!
a) Bütün dünya toplumlarında ve cemiyetimizde hayatın temel gayelerinden biri olan güven’den anlaşılan taşınır ve taşınmaz mal varlığı, daimî ve
emekliliği olan bir iş, sağlık ve tecavüzden korunmuş olmaktır.
Hiç şüphesiz bu açıklanan güvence unsurları gereğince güven sağlayıcı ve
tatmin edici değildir.

Müslüman güvencede olmayı yalnızca materyalist mantığa göre değil
Kur’ân ve Sünnet’e göre anlayacaktır.
Kur’ân’a ve onu tebliğ edip örneklendiren Hz. Muhammed’in Sünnet’ine
göre güvencede olmak için özetlenenler de gereklidir. Ancak yeterli değildir.
Başta hayatı tanıtan iman ve yönlendiren güzel ameller lâzımdır.
İslâmî iman Allah’ı tanıtır, ölümle başlayacak Âhiret hayatını bildirir. Kulluğu ta’lim eder. Mutluluk için yapılması gereken görevleri öğretir. Hayatı gayelendirir.
Müminler!
Yaradanı tanımadan, ölümle başlayacak geleceği bilmeden, mevcut düzeni anlamadan niçin ve nasıl yaşanması gerektiğini öğrenmeden ve hayatı
hedeflendirmeden güven olabilir mi?
Olamayacağı içindir ki Rabbimiz Kur’ânımızın En’am sûresinin 82. âyetin
de şöyle buyurmaktadır:
“İman edenler ve imanlarını başka başka varlıkları Allah’a ortak koşarak yörüngesinden saptırmayanlar (yok mu?) Güven ancak onlarındır. Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır.”
Güven içinde olmak İçin îman doğrultusunda güzel amellerle de yaşamak lâzımdır.
Güven için namaz, zekât, adalet, sevgi ve İslâmî,aklî ve ilmî doğrulara
çağrı gibi güzel ameller lâzımdır. Faiz, zina, içki, kibir haklar ve özgürlükleri
çiğneme tür zulüm gibi haramlardan kaçınmak gerekir.
Güven içinde olmanın anlayışı bu olmazsa hayat çıkar kavgasına döner.
Amaçsız mücadele olur. Bunalımlar derinleşir. Nitekim öyle olmaktadır.
b) Tehlikeyi iman ve güzel ameller yoksunluğu olarak görmeyenler için
tehlike mevkii kaybetme, hapse düşme, hastalığa tutulma, kazanılmış hakları
yitirme ve iflâs etme şeklinde anlaşılmaktadır.
Elbette ki bir mümin için tehlike yalnızca bunlar değildir. Baş tehlike
imansız ve amelsiz olmaktır.
Yüce Rabbimiz Bakara sûresinin 39. âyetinde şöyle buyurur:
“(Allah’ı, O’nun insanlar üzerindeki yasal egemenliğini, Âhiret Gününü, Cennet ve Cehennem’i) inkâr edenler; (emirlerimizi ve yasaklarımızı ihtiva eden) âyetlerimizi yalanlayanlar Cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır.”
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Amelsiz kişi de tehlikenin içindedir. Aşağıda sunacağımız Kur’ân ve Sünnet açıklamaları amelsizlerin nasıl bir tehlike içinde bulunduklarını göstermektedir.
Müddesir Sûresi Âyet 4047:
“(Cennet yaranı olan müminler Cehennemlik) günahkârlara soracaklar. Sizi
bu ateş azabına sürükleyen ne oldu?
Onlar da şöyle diyecekler:
Biz namaz kılanlardan değildik.
Biz (zekâtlarımızla) yoksulları doyurmazdık.
Biz (hayata Müslümanca bakarak gerçeği göremediğimiz için batıl yaşantılara)
dalanlarla birlikte batıllara dalar-giderdîk.
Biz Kıyamet Günü’nü de yalanlardık.”
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Kur’ân ayrıca faiz, içki-kumar ve fuhuş işletmeciliği gibi kazanç yolarını,
zulmü, haksız yere insan öldürmeyi ve benzerlerini uğratacağı azabı bildirerek uyarmakta tehlike çanlarını çalmaktadır. Hz. Muhammed de Kur’ân çizgisinde örneğin sürekli içki içenlerin, zina yapanların üstünlük duygusuna kapılanların tehlike içinde olduklarını duyurmaktadır.
Tehlikeyi bu şekilde anlamayan insan, gerçek Müslüman olamaz. Çünkü
gerçek Müslümanlık hayata Müslümanca bakmakla mümkündür.
Aziz Müminler
c) İslâm inancıyla yüceleşmeyen bütün insanlar için “Kazanmak” ticârette,
politikada, kumarda, sporda mektep ve tercih imtihanlarında kazanmak
şeklinde anlaşılmaktadır.
Pek tabiîdir ki Müslüman için kazanmanın anlamı çok daha büyüktür ve
farklıdır.
Gerçek Müslüman için kazanç Hakkın rızasına ve halkın sevgisine erdiren
söz, iş ve davranışlardır. Bu yolda sağlanan maddî ve manevî değerlerdir.
Bu sebepledir ki Fatır sûresinin 29. âyetinde: “Allah’ın kitabı Kur’ân-ı tatbik etmek için okumak, namaz kılmak, muhtaç müminlere zekât, yoksul akrabaya nafaka, aciz komşulara yardım etmek,” gibi güzel amel yapanların kazanç ümidi taşıyabilecekleri açıklanmaktadır.
Müminûn sûresinde ise Firdevs Cenneti’ne girecek kazançlıların faydasız

söz, iş ve davranışlardan sakınan; zinadan /eşcinsellikten korunan; sözleri ve
sözleşmelerine bağlı kalan; mal, sır ve görevler gibi ferdî ve sosyal emanetleri
gözetenler olduğu öğretilmektedir.
Diğer Kur’an sûrelerinde ise kazanan insanların müminleri dost edinen, merhameti öğütleyen, İslâmi çizgide sabreden, inancı uğruna canveren
müminler olacağı müjdelenmektedir.
Örneğin kendisi şehid edecek/Cennet’e götürecek öldürücü darbeyi aldığında ‘Allah’a yemin ederim ki kazandım’ diyen sahabi Âmir bin Fuheyre kazancın nasıl anlaşılması gerektiğine örneğimizdir.
d) Müslümanca bakılamadığı içindir ki kaybetmek denince yalnızca ticarette, kumarda, siyasette, sporda ve benzerlerindeki kayıplar anlaşılmaktadır.
Bu sebepledir ki entrikalar çevirerek, yalan söyleyerek, iftira ederek, oy
satın alarak seçildiği için gerçekte kaybetmiş olan kişi kazandığını sanmaktadır.
Faizli kredilerle, hileli imalatla, karaborsacılıkla toplumu sömürerek kazandığı için İslâmî yargıya göre kayıpta olan zavallılar da kazanç cümbüşleri yapmaktadır.
Misaller çoğaltılabilir.
Sözün özü odur ki Kur’ân’a ve Peygamber buyruklarına aykırı davranışlar
ve işlerin bütünü kayıptır. Örneği Kurân kardeşi Habil’i öldüren Kabil’in kaybettiğini duyuruyor. Müslüman böyle inanacaktır.
Müslüman güveni, tehlikeyi, kazancı ve kaybı Kur’an ve Sünnet ölçülerine göre anlamakla mükellef olduğu gibi üstünlüğü ve aşağılığı da Kur’ân ve
Sünnet düsturlarına göre anlamakla yükümlüdür. Hiç şüphesiz üstün olanlar
da İslâm’a göre güvende ve kazançta olanlardır.
Müminler!
Ülkemizde biz müminler ve yetişmekte olan nesillerimiz eğitim sistemimizin, radyo, televizyon ve yazılı basının sunduğu batıl mesajlar nedeniyle;
yasaların ve ameli hayatın oluşturduğu ortamlar sebebiyle hayata Müslümanca bakamıyoruz. Ama çok iyi bilelim ki Müslüman olmak örneğin Materyalist veya Hıristiyan olmamak değildir. Müslüman olmak, hayata Müslümanca bakmak; hayati değerlere Kur’ân ve Sünnet’e göre anlam vermek ve gereğini yaşamaktır.
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Cuma Mesajımızı aşağılık içinde yüzenlerle üstün olanları ve üstünlerin
alacakları mükâfatı müjdeleyen âyetlerle bağlıyorum:
“Daha önce kendilerine Peygamberler gönderilip Kitap verilenlerden ve Allah’ın
egemenliğine ortak koşanlardan kâfir olanlar yaratılanların en aşağılık olanlarıdır.
İslâmî ölçülere göre iman edenler ve güzel işler yapanlara gelince, onlar da yaratılmışların en üstün olanlarıdır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. O cennetlerde ebedi olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olacaktır. Onlar da O’ndan hoşnut kalacaklardır. İşte bütün bu üstünlükler
ve armağanlar Rablerinden saygıyla korkan (kişilere) verilecektir.”1
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1 Beyyine 68

Bunalımlarımızın Kaynağı İslam’dan Sapmadır

İnsanın hâlikı olan Yüce Allah, İslâmî yasaların da koyucusu olduğu için
insanla İslâm Dini arasında tam bir örtüşme vardır.
Bu sebeple İslâm’a aykırı yaşayan kişi Kur’ân diliyle Fesad insanı olur: hayatla çelişir, doğa ile çatışır. Kişisel ve toplumsal hayatta kriz üretir.Bozulmalara sebep olur.Bunalımlara mahkum olur.
Alanı genişleterek örneklendirirsek şöyle diyebiliriz:
Ahlâkî yaşantımızda, yönetimde ve yargıda ve de iktisadî hayatımızda yaşadığımız bunalımların, kuşatıldığımız ızdırap ve korkuların, giderek artan,
arttıkça da mutsuzluğumuzu artıran değişik türden günahların/suçların kay
nağı başka değil İslâm’la çelişen insanımızdır.
Biz Müslümanız. İnsanımız ve cemiyetimizdeki buhranın/bunalımın kaynaklarını İslam dışı düzenlerin mantığına göre değil, Kur’ân ve Sünnet doğrularına göre tesbit etmekle mükellefiz.
Evet, insanımız ve cemiyetimizdeki Fesad’ın: bozulmaların/bunalımların,
bir diğer anlatımla günahların/suçların kaynağı maddeci insan tipidir. İslâm
dan sapmadır.
Bu hakikati Rum Sûresi’nin 41.âyeti bakınız nasıl açıklıyor:
“İnsanların (ilâhi kanunlara aykırı giderek) bizzat yaptıkları işler sebebiyle karalarda ve denizlerde Fesad oluştu/açığa çıktı; bozulmalar oldu. Allah, amellerinin
bir bölümünün (cezası olarak, onlara bozulmaların korkularını ve elemlerini) tattıracaktır. Böylece belki yaptıkları kötü amelleri bırakır da İslâmî yaşayışa dönerler.”
Müminler!
Mevzuu idraklerimize yaklaştırmak için misallendirerek deriz ki, ferdî,
ailevî ve içtimaî fesadın/bozulmalarınbunalımlarınmutsuzlukların kaynağı:
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a) Kendisi, yeryüzü ve evren üzerinde düşünemeyen; yaratılandan Yaratana gidemeyen; Allah’a ve Âhiret Günü’ne şuurla inanamayan insanımızdır.
Fizikî ve kimyevî hususiyetlerini kavrattığı maddenin Yaratıcısını tanıtmayan, anatomisini incelediği insanın ruhî özelliklerine eğilmeyen, vahyin ışığı ile hayatı ve ölüm ötesini aydınlatmayan eğitimimizdir. Muhtaç olduğumuz
barış, sevgi, adalet gibi mübarek değerleri ibâdetleştiremeyen, ceza ve mükâfat
inancı ile gayelendiremeyen kültür müesseselerimizdir.
Buhranlarımızın/bunalımlarımızın kaynağı:
b) Sosyal adalet esaslarını içermeyen ve suçun cinsine göre ceza önermeyen cemiyet yapımızdır. Allah’a dönüşü engelleyen ve ruhî elemlerimizi morfine eden alkollü içkileri üreten fabrikalarımız ve halka sunan satış merkezlerimizdir. Milyonların alın terini sömüren faiz kurumlarımız, karaborsacı kuruluşlarımızdır.
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Kültürel olanlarını görsel ve yazılı medyada yoğunlaştırdığımız fuhuş ve
de kumar işletmelerimizdir.
Çıkarlarımız için adaletsizliğe, liyakatsizliğe eğilen kafalarımız, kâfirlere
ve münafıklara alkış tutan ellerimiz, doymak bilmeyen ihtiraslarımızdır.
Hülâsa ederek deriz ki, fikren ve fiilen İslâm’dan sapan insanımızdır ve
onun yaptıklarıdır.
Kur’ân ve Sünnet doğrultusunda yapacağımız basit bir muhakeme de bizi bu gerçeğe götürecektir.
• Yüce Rabbimiz, “Biz kadın ve erkek iman edip de güzel ameller yapanları
hoş bir hayata erdireceğiz...1 buyuruyor.
Rabbimiz böyle buyururken biz, Allah’a ve O’nun düzenine inanmadan,
ilâhi emir ve yasakların belirlediği güzel amelleri yapmadan mutlu olacağımızı mı sanıyoruz?
• Yüce Mevlâmız, “Eğer faizi terketmezseniz Allah’tan ve Peygamberinden size harb ilân edildiğini bilin...”2 buyuruyor.
Mevlâmız bu gerçeği açıklarken yurdumuzu ağ gibi saran binlerce faiz
müessesesi ve onlarca milyonu aşkın mûdimizle istikrar bulacağımızı mı zannediyoruz?
1 Nahl 97.
2 Bakara 279.

• Şanlı Peygamberimiz, “Bir cemiyette faiz ve zina ortaya çıkar (yaygınlaşır)
sa o cemiyetin fertlerinin bizzat kendileri Allah’ın azabını üzerlerine çekmiş olur
lar.”3 buyuruyor.
Peygamberimiz bu duyurusu çizgisinde düşünelim: Fuhşu örgütleyen
binlerce kuruluşumuz, baskı adedi milyonları aşan ahlâk dışı neşriyatımız ve
kutsal ölçü tanımayan radyo-televizyon programlarımız ve de zinayı koruyan
hukûkumuzla mı huzur bulacağız?
-Salat ve Selam üzerine olsun- Peygamberimiz Hz Muhammed şöyle buyurur:
“Zekât ve nafaka gibi dinî-malî vazifelerinizi yapmamak olan Şuh’tan sakının.
Zira bu vazifelerden kaçınmak sizden önceki toplulukları helak etmiş, onları biribirlerinin kanını akıtmaya, haram olan can ve mal dokunulmazlığını Helâl görüp çiğnemeye sevketmiştir.”4
Peygamberimiz yaşanan tarihî gerçeklerle bizleri uyarırken zekâtını, akrabadan aciz olanlara nafakasını vermeyen, komşu haklarına saygı duymayan
insanlarımızla mı güven içinde yaşayacağız?
• Allanın Resûlü, “...(Mazideki toplumları), iyilerinin kötüleri, kötülükleri
içinde fiilen onaylayıp ilişkilerini sürdürmelerinin… Güçsüzlere adalet tatbik edip
güçlüleri geçiştirmelerinin mahvettiğini...”5 bildiriyor.
Peygamberimiz böyle buyururken çıkarlarımız ve inatlarımız yüzünden
dini duyarlılığı ve ahlaki çizgisi olmayan siyaset ve sanat adamlarına, mafya
bağlantılı yatırımcılara ve bürokratlara alkış tutan ellerimizle, haklar ve özgülükleri çiğneyen şahıs ve müesseselere bizdendir deyip baş eğen/onay veren
düşünce ve davranışlarımızla mı tekâmül edeceğiz?
Mü’minler,
İnsanı yaratan Allah, onun bedenî ve rûhi, ferdî ve toplumsal hayatıyla
örtüşecek hayat düzeni olarak İslâm’ı seçmiştir. İnsanla çatışma İslâm’la çatışmadır. İslâm’la çelişme de insanla çelişmedir. Bu sebeple bozulmalarımızın/
bunalımlarımızın/problemlerimizin kaynağı İslâmsız insan tipidir. İslâm’dan
sapmadır. Tövbe edilerek İslâm’a dönülmezse Azap da kaçınılmazdır.

3 RamûzülEhâdîs (İza Zehere), C. Sağîr 1/31.
4 Riyazus-Sâlihin, B. Nehyi Anil-Buhl.
5 Bulûğul-Meram, Babur-Riba.
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Sözü İslâm’ın yasalarını oluşturan Kur’ân’a bırakalım:
“Yaşadığınız bunalımlar/uğradığınız belalar kendi ellerinizle yaptıklarınız sebebiyledir. Allah yine de işlediğiniz günahların çoğunu affeder. Siz yeryüzünde O’nu
âciz bırakamazsınız. Sizin Allah’ın dışında ne bir dostunuz ve ne de bir yardımcı
nız vardır.”6
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6 Şûra 303.

Buhranlarımız Günahlarımızdan Kaynaklanmaktadır

İslâm Dini’ne iman, yaşanacak hayat düzeninin tesbiti, kullanılacak değer hükümlerinin tayini, kişisel ve sosyal olayları değerlendirmek için bakılacak objektifin belirlenmesidir.
İslâm’ı yaşamayan kişi, İslâm’dan yararlanamayacağı gibi onun objektifinden bakmayan kişi de kişisel ve sosyal olaylardaki sebep netice ilişkilerini Rabbimizin koyduğu mutlak doğrular açısından göremez.
Yaşadığımız dönemin müminleri olarak bizleri kuşatan imanî/rûhî bunalımlara, ekonomik krizlere, silâhlı ve silâhsız anarşiye, ahlâkî çöküş ve benzeri
mutsuz kılıcı olaylara ve olumsuz gelişmelere Kur’ân ve Sünnet objektifinden
baktığımızda ilâhî bir kanun vasfındaki şu gerçek görülecektir:
Bunaltıcı, ızdırab verici bütün bozulmalar,uğranılan bütün belalar Allahın
insanlar için koyduğu ilâhî yasalara aykırılıktan daha açık bir ifadeyle günahlarımızdan kaynaklanmaktadır.
Nisa Sûresinin 79. âyetinde bu gerçek şöyle açıklanmaktadır:
“Sana ulaşan her bir hayır Allah’tandır. Uğradığın her bir musibet de nefsinin
(günahları sebebiyle) dir...”
Bu cezalar, günahlarımız çoğaldıkça da artacaktır.
Kur’ân’ın bize örnekleriyle sergilediği bu “isyan sebebine azap neticesi şeklindeki değişmez ilâhî kanun” tekerrür ediyor ve edecektir. Fakat biz Kur’ân ve
Sünnet objektifinden bakamadığımız için bu hakikati göremiyoruz.
Geliniz, bu ilâhî kanunun zuhur ettiği belirli ve tarihî bir kaç zaman ve
mekân kesitine beraberce bakalım.
Fecr Sûresi Âyet 6-15:
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“Allah’ın Ad kavmine, yüksek sütunlarla dolu olan ve şehirlerarasında bir
eşi yaratılmamış bulunan İrem şehrinin halkına ne yaptığını görür gibi bilmedin mi?
Ya vadilerdeki kayaları oyarak ileri medeniyetler kurmuş olan Semûd topluluğuna ve de çadırları ortalığı dolduran Firavun’a yaptığını?
Çünkü bunlar şehirlerde taşkınlık yapmışlar (Allah’ın ve Peygamberlerinin yasalarını tanımayarak) azgınlaşmışlar, yapmadık fesad bırakmamışlardır.
Rabbin de onlar üzerine azab kamçısı (şeklindeki cezaları) nı yağdırdı.
Çünkü Yüce Rabbin daim görüp gözetmektedir.”
Nahl Sûresi Âyet 112:
“Allah (size öğüt almanız için) emniyet ve huzur içinde olup (ihtiyaçları
karşılayan) rızıkları her yönden bol bol sağlanıp gelen şehir halkını misâl olarak verdi.
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Fakat bu şehir halkı Allah’ın nimetlerine, (O’nun emirleri ve yasaklarını
dinlemeyerek) nankörlük etti. Yaptıklarına karşılık Allah da onlara ileri derecede açlığı, (iç çekişmeler ve dış saldırılar yolu ile de) derinden derine korkuyu tattırdı.”
Yukarıda sunduğumuz âyetler gibi Kur’ân âyetlerinde Allah’ı ve Âhiret gününü inkâr, Allah’ın emir ve yasaklarını tanımamak, zulüm ve nankörlük gibi
sebeplerle nice toplulukların cezalandırıldıkları bildirilmektedir.
Müminler!
Dünyamız, son çağı olan Muhammed çağını yaşadığı için kâfirler ve zalimler topluluğuna târihî toplumlara uygulandığı gibi top yekûn imha cezaları tatbik olunmamaktadır. Onların düzenli küremizdeki gayesiz yaşantılarının
cezası 6070 yıllık hayatlarına sığmayacak kadar büyük olduğu için asıl cezaları ölümleri ile başlayacak
Âhiret hayatlarına bırakılmıştır. O ceza günü de çok yakındır.
Kaldı ki onlara zaman zaman doğal âfetler, silâhlı ayaklanmalar, harpler,
intiharlar, iktisadî bunalımlar, ruhî buhranlar, karanlık ideolojik çatışmalar,
yemek-içmek ve cinselliğe dayalı madde sınırlarını aşamayan hayvanca yaşantılar ve benzeri kültürel, iktisadî, sosyal ve rûhî cezalar verilmektedir.
Allah’ı unutan insanlara daha nice nefislerini unutturma cezaları da verilecektir.

Biz de unutmalarımızın ceza nitelikli sonuçlarını yaşıyoruz.Geliniz sizinle müşahhas/somut örneklerle bazı tesbitler yapalım:
• Allah’a ve Âhiret Hayatı’na inanç zaafımız, ebediyyet gayesi ve emelinden yoksunca yaşantımız, rûhumuzu dünya hayatının cenderesinde eziyor.
Kalbimizi yaralıyordu. Dengesizliğimizi artırıyor.
• Düşüşü olmayan yüceliğin ancak Allah’a saygı ve insanlara sevgi ile sağlanabileceği hakikatine inançsızlık ve can taşıyanlara merhametin ibadet olduğu şuurundan yoksunluk bizi soylara, renklere bağlıyor; bölücülüğe ve bölgeciliğe düşürüyor.
• Zekât, akrabaya nafaka ve komşu hakları vecîbelerini îfa etmeyişimiz,
ilâhî yasaklar olan faizden, işi ve emeği sömürüden kaçınmayışımız fakirliği
yaygınlaştırıyor, tehlikesini geliştiriyor, toplumumuzu parçalıyor, sınıflara bölüyor.
• Dinimizin yasakladığı lüks ve israf düşkünlüğü bizi bencil ve zevkperest
kılıyor. Kalplerimizi katılaştırıyor. Hasedi kemikleştiriyor.
• Dinimizin yasakladığı içki ve zinalara rağbetimiz, aile düzenimizi sarsıyor. Sorumluluk duygularımızı çökertiyor. Allah’a dönüş aşkımızı köreltiyor.
• Rızkı verenin, sebepleri halkedenin Allah olduğuna olan inanç ve güvenimizin zayıflaması ihtiraslarımızı biliyor. Haramlara sevkediyor, yalanlar söyletiyor.
• Zikirsiz, namazsız ve duâsız Allah’a yönelişten yoksun hayat iç dünyamızı karartıyor. Gücümüzü kırıyor, yalnızlığımızı, öksüzlüğümüzü artırıyor.
• Bütün inançlarımız, davranışlarımız ve işlerimizden sorgulanacağımıza,
yargılanıp ceza göreceğimiz veya mükâfat alacağımıza gereğince inanamayışımız; özveri, adalet, merhamet, sevgi ve saygı gibi insanî değerlerimizi anlamsızlaştırıyor, gerçeği söylemek gerekirse hayvanca yaşantıya yönlendiriyor.
Misaller çoğaltılabilir. Fakat dünya ne de olsa geçicidir. Asıl felâket ebedî
hayatın azabıdır. Allah korusun İslâmsız hayatın sonu Cehennem azabıdır.
Müminler!
İdari reformlar yapılabilir, silâhlı anarşi önlenebilir. Ekonomik krizler atlatılabilir. Ama İslâmsızlığın insanı kuşatan buhranı dinmez.
Yaradana baş kaldırma devam ettiği, rûhî gelişim durduğu, Âhiret tefekkürü ve ebedi mutluluk özlemi söndüğü sürece insana huzur, topluma refah
yoktur. Zira yalnızca karın tokluğu insana değil hayvana sükûnet verir.
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Uyanalım, Felaha çıkışın yolu Allah’a ve O’nun Şeraîti olan İslâm’a dönmektir, istikbâl ölüm ötesindedir.
İslâmsız hayatın olumsuzluklarına İslâm’a dönüşten gayrı çare yoktur.
Yapılacak ilk iş, ilâhî yardım ve rahmeti celbetmek için fert ve toplum olarak istiğfar etmek, tabiat kanunlarım koyan Allah’ın insan için koyduğu emirlere ve yasaklara göre yaşama kararı almaktır.
Cuma Mesajımızı Aziz Peygamberimizin bizleri yönlendirici müjdeli bir
hadîsi ile bitiriyorum.
“Çok çok istiğfar ederek günahlarının bağışlanmasını isteyen kişinin Allah her
bir elemine bir rahatlık ve her bir darlığına bir genişlik verir. Onu ümit etmediği yerden de rızıklandırır.”1
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1 C. Sagîr, 2/166.

İslam ve Faiz Sömürüsü

Allah’ın insanlık için seçip razı olduğu hayat düzeni İslâm’dır. Onun yasalarını oluşturan Kur’ânı Kerîm’de yasaklanan işlerden/işlemlerden biri de Riba/Faiz’dir. Faiz, insan öldürme ve zina gibi büyük günahlardandır.
Allah’a ve Peygamberi Hz. Muhammed’e harb ilanı olarak nitelenip pek
ağır bir dille yasaklanan Faizle ilgili olarak Bakara sûresinde Rabbimiz şöyle
buyurmaktadır:
“Faiz yiyenler ancak şeytan çarpmış kişi gibi çarpılmış davranışları gösterirler. Bu onların -Alış veriş de faiz gibidir.- demeleri sebebiyledir.Oysaki Allah alış verişi helal, faizi ise haram kılmıştır. O halde kim Rabbinden gelen öğüde uyarak faizi
bırakırsa, faizin yasak kılınmasından önce elde ettikleri kendisinindir. Onunla ilgili
kararı da Allah verecektir. Bununla birlikte kim tekrar faize dönerse bu gibiler ateşe girenlerden olacaktır ve onlar orada ebedî olarak kalacaktır.
Allah faizi yok eder. Kendi rızası için verilenleri ise artırır. Allah günahta ve
nankörlükte ısrar edenlerin hiç birini de sevmez.
Ey iman edenler!Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunun. Gerçekten inananlardan iseniz faizden gelecek kazançların tümünü bırakın.Eğer size
emredileni yapmazsanız Allah’a ve Elçisine karşı savaş açtığınızı da bilin. Bununla birlikte tövbe edecek olursanız ana mallarınız sizin olacaktır. Böylece ne faiz alıcı
olarak zulmetmiş ve ne de faiz verici olarak zulme uğratılmış olursunuz.”1
Allah’ın haram kıldığı faizle ilgili olarak Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed de şöyle buyurur:

1 Bakara 275-9.
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“Faizi ve zinayı yaygınlaştıran toplum, ilâhî cezalara çağrıda bulunmuş olur.”2
Müminler!
Kur’ân ve Sünnet’te pek şiddetli bir dille yasaklanan faizin müminler için
kaçınılması gereken yıkıcı ve azaba götürücü bir haram olduğu açıktır. Ancak
korunabilmemiz için onu yakından da tanımamız gerekmektedir.
a) Azim bir haram olan faizin ilk büyük tahribi ahlâkî değerler üzerindedir. Çünkü faiz insanda bencillik, cimrilik, katı kalplilik, zaafları sömürme, ihtiras ve maddeye tapma gibi en iğrenç duygu ve düşünceleri geliştiren;
sevgi, şefkat ve yardımlaşma gibi erdemlere duyarsızlaştıran büyük bir sömürü aracıdır.
b) Peygamberimizin diliyle lanetlenen faizin, sosyal nitelikli zararları da
son derece büyüktür..
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Fertleri bencil ve nefisperest kılarak bütün fertler arası ilişkileri menfaatlere dayandıran ve böylece ahlâkî çözülmelere neden olan faiz toplumun sabit
gelirlilerini ezen korkunç bir çarktır.
Zira faizli ekonomik düzenlerde mal varlığı daima fakirlerden faizcilere
ve faizli kredi kullananlara akar. Bu sebeple azınlığı giderek zenginleşen, sabit gelirli çoğunluğu sürekli fakirleşen sosyal adalet yoksunu bir cemiyet yapısı oluşur.
Müminler!
Faizli ekonomik düzenlerde zarara uğrayanlar, acımasızca sömürülenler,
sabit gelirli tüketici çoğunluk olan halktır. Çünkü yatırımcılar ve tüccarlar
ödedikleri faizleri, ürettikleri ve takas ettikleri malların maliyetine ilâve ederler. Böylece tüketici büyük halk kesimi ezilir de ezilir.
Fiyatları artıran faiz, alıcı gücü zayıflatarak tüketimin kısılmasına, kısılan tüketim de üretimin azaltılmasına neden olur. Böylece işsizlik yaygınlaşır.
Yaygınlaştıkça işçi ücretleri düşer. Bu da giderek sosyal sefaleti doğurur. Neticede vücuda gelecek iktisadî kriz/anarşi bankerleri, banka sermayedarlarını ve
faizli kredi kullananları da boğan bir kan kasırgasına dönüşür.
Rabbimiz Bakara Sûresinin 276. âyetinde bu gerçeği özetle şöyle açıklar:
“... Allah Faizi mahveder. (Zekât ve Nafaka gibi) sadakaları da arttırır...”

2 M.KenzülUmmal, 2/239.

Yüce Peygamberimiz mahvın iktisadî şekline de şöylece dikkatlerimizi
çekmişlerdir.
“Pek çok da olsa faizle kazananın sonuçta fakirliğe düşmesi kaçınılmazdır.”3
c) İnsan doğasıyla da çatışan faizin asıl büyük zararı ise ekonomidedir.
Toplum kalkınmasını engellemesindedir.
Çünkü ekonominin emeksiz, risksiz büyük kazançlar, aşırı çıkarlar ve ihtiraslar üzerine kurulmasına, büyük kitlelerin aleyhine büyümesine sebep faizdir.
Çünkü gerçek toplum kalkınması için zarurî olan ucuz sermaye sağlanmasına ve ancak 3-5 senede üretime geçebilecek büyük ve ciddî yatırımlara
rağbet olunmasına engel olan faizdir.
Faizli ekonomik düzenlerde bankacılar kendi paraları yanı sıra toplum
kalkınması için gerekli olan paranın çok önemli bir bölümü olan halk tasarruflarına da yaptıkları sürekli reklâmlar yoluyla sahip olurlar. Böylece yalnız
kendi paralarının faizini değil kendi paralarının pek çok katı olan halk tasarruflarının faizlerini de alırlar.
Sermayeye hâkim olan bu modern faizci para ağaları düşük yüzdelerle almaya çalıştıklar aldıkları paraları ancak büyük yüzdelerle devretmeye çalışırlar. Hep büyük kârlar gözetirler. Her yıl büyük faizler ödeyen yatırımcı toplum kesimi de pek çok kazançlı olan ve çoğu kez gerekli olmayan üretime yönelir.
Böylece ciddî yatırımlar ertelenir, toplum muhtaç olduğu atılımı yapamaz. Sebep faizdir.
Kısaca değinmeye çalıştığımız bu ahlâkî,sosyal ve iktisadî zararları nedeniyledir ki Allah bize faizi haram kılmıştır. Peygamberimiz de:
“Faiz yiyene, faiz verene, faiz muamelesine kâtiplik ve şahitlik yapanlara Allah
lanet etsin.” buyurarak faizle ilgili her bir işi ve işlemi yasaklamıştır.4
Müminler!
Şurası çok iyi bilinmelidir ki faiz ilkellik olan cahiliyetin aşağılık belirtisidir. Bunun içindir ki Peygamberimiz Veda Haclarında sözlerine Allah’ı da şahit tutarak şöyle buyurmuştur:
3 İ.Mace, Ticarat 58, Hn. 2279.
4 Müslim Hac 147; İ.Mace, Hn.2277.
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- “İslâm öncesi Cahiliyet döneminin özelliklerini yansıtan bütün uygulamalar
kaldırılmıştır, tarafımdan ayaklar altına alınmıştır. Cahiliyet dönemi uygulaması
olan bütün faiz türleri de kaldırılmıştır/haram kılınmıştır. Bütünüyle ayaklarımın
altındadır.”5
İslâmsız bir cemiyet manen gelişemez. Gelişeme-yen gerici bir cemiyet ise
faizi kaldıramaz.
Evet... Ahlaken yükselememiş, yardımlaşma duygularıyla bezenememiş,
bir bütün olarak kalkınma şuuruna varamamış ve sömürmeyi lânetleyememiş
insanlar pek tabiîdir ki faize karşı çıkamazlar.
Şu gerçeği çok iyi bilmeliyiz:
Mutlu azınlık için toplumun kanının emilmesi olan faize karşı çıkılmamasının sebebi onun meşruiyeti, ekonomi için zaruri olması değildir. Faizcilerin
aldatıcı propagandalarıdır. Daha da önemlisi ona karşı çıkabilecek kadroların
da bu zulüm düzeninden çıkar sağlamalarıdır.
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Müminler!
İnsan fıtratı ile çatıştığı halde ferdî mülkiyetin ilga edildiği bir dünyada faizsiz bir düzen elbette kurulabilir. Faizin, yerini kazanç ümidine, devlet
adaletine, zekâtlı, Karz-ı Hasen’li, şirketleşmeli sağlıklı bir ekonomiye bıraktığı bir düzende tasarruflar elbette toplanabilir. Bereketli bir düzen kurulabilir. Ama bunu kapitalizmin merhametine, faizcilerin insafına bırakarak sağlamak, mümkün değildir.
Faiz, ceza verilmesi gereken bir günahtır/suçtur. Faize karşı amansız bir
kültürel ve hukukî mücadele başlatmak, faizcilerin toplum karşıtı sömürücüler olduğunu duyurarak toplumsal tabanlarını çökertmek gerekir.
Müminler!
Faiz bir kan nehridir. Buraya giren kanlanır ve kan kokar. Kan ise pistir.
Faizli kredi alınmazsa Müslümanlar güçlenemez görüşü batıldır.
Doğru olan, “Müslümanlar birleşemez, şirketleşemezlerse gelişemezler/
güçlenemezler.” görüşüdür.
Haramlığına inandıkları halde faiz alanlar ve verenler günahkâr olurlar.
Ama alış-veriş de faiz gibidir diyerek faizi helâl gören kişiler ise kâfir olur5 Müslim Hn. 1218.

lar. Kur’ân’a göre Cehennem onları beklemektedir.Onlar, Müslümanlara mûris
ve varis olamazlar. Müslümanlarla da evlenemezler.
Muhterem Müminler!
Peygamberimizin, “İnsanların yaşadığı öyle bir dönem gelecek ki (hemen hemen) her bir kişi faiz yiyecektir. Yemeyene de faizin tozlarından bulaşacaktır.”6
buyurarak açıkladığı karanlık ve fırtınalı bir devir yaşıyoruz.
Değil doğrudan faizli işlemlerler yapmak, Peygamberimizin emri gereği,
faize yönelteceği için yaptığımız iş aracılığı ve verdiğimiz ödünçler karşılığı sunulacak hediyeleri kabulden bile kaçınmalıyız.7
Yüce Rabbimden bizleri bütün haramlardan ve haramların en büyüklerinden olan faizden korumasını dilerim.
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6 Nesâi, Büyû’ 2; İ.Mace, Hn.2278.
7 M.KenzülUmmal, 2/198.

Rüşvet Haramdır
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İslâm Dini insanlara zulüm niteliği taşıyan faiz, karaborsacılık, emeği sömürü ve hileli imalât gibi yollarla kazanılmasını yasakladığı gibi, rüşvet yolu
ile kazanılmasın da yasaklamış/haram kılmıştır.
Fert ve toplum haklarına tecavüzün en belirgin şekillerinden biri olan rüşvet, genel ahlâkı, toplumsal güveni ve sosyal adaleti zedeleyen, sahibini bayağılaştıran pek büyük bir suç, âhiret felâketine sebep olabilecek pek azîm bir
günahtır.
Bakara sûresinin 188. âyetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:
“(Ey İman Edenler!) Mallarınızı aranızda (faiz, aldatma ve kumar) haram yollarla yemeyin. (Haksızlığınızı) bile bile fert ve toplum mallarından bir bölümünü
günah yolu ile yemek için de, o mallardan idarecilere/hâkimlere rüşvet vermeyin.”
Rüşvet genellikle ferde veya topluma ait olan bir hakkın zimmete geçirilmesi için verilir. Böyle bir zulme aracı olabilecek yönetici ve hâkimler kadrosu
tarafından alınır. Bunun içindir ki Rüşvet’i yasaklayan mezkûr âyette özellikle
idarecilere/hâkimlere rüşvet verilmemesi emredilmiştir.
Peygamberimiz ferdleri doğrulardan saptıran, cemiyette fesadı/bozulmaları yaygınlaştıran rüşvetin her bir nevinin haram kılındığı bildirmiş, yönetim
ve yargı organlarındaki rüşvete husûsiyle dikkat çekmiştir.
-Allah şanını ve bağlıların artırsın- O,şöyle buyurur:
[“Rüşveti alana, verene ve aracı olana Allah lâ’net etsin.
“Allah’ın la’neti hakları çiğnemek/haklıyı mağdur etmek için rüşveti veren ve
alanlar üzerine olsun.”

“(Çok iyi biliniz ki) rüşveti alan da veren de Cehennem’dedir.”]1
Memleketimizde ve bütün dünya ülkelerinde giderek artan rüşvet, iktisadî
zarûretler sebebiyle gelişen bir hastalık olmaktan çok, iman ve ahlâk buhranından doğan ve gelişen ferdî ve sosyal bir hastalıktır. Rüşvetin milletler arası
boyutlar kazanması bunun en canlı örneğidir.
Fakirliğin iman hayatını kemirebildiği,ahlâkı yozlaştırabildiği ve sosyal
bunalımlara sebep olabildiği bilinen açık bir gerçektir.
İslâm Dini de bu gerçeği kabul etmiş fakirlik problemini çözümleyici, sakıncalarını giderici yasalar koymuştur.
Ancak ülkemiz şartları açısından bakıldığında rüşvetin maddî ihtiyaçlardan çok iman ve ahlâk zaafından doğduğu, lüks tüketim arzusuyla geliştiği bir
hakikattir. Rüşvet ve benzeri gayr-i ahlâkî hastalıkların sebebi maddî olmadığı içindir ki ekonomik seviyenin yükselmesiyle veya maddî cezalar getiren kanunların yürürlüğe girmesiyle rüşvet önlenememiştir.
Bunun içindir ki İslâm konuya öncelikli olarak iman ve ahlâk açısından
bakmakta, Müslüman’ın kafası ve kalbini eğiterek ona bu manevi hastalığa
karşı bağışıklık kazandırmaktadır. Bununla beraber İslâm Hukûku’nda rüşvet
için takdir hakkı İslâmî devlet yönetimine ve hâkimler kadrosuna bırakılmış
maddî cezalar da vardır.
Alınan kişi veya kuruma geri verilmeksizin Allah katında tövbesi bile olmayan rüşvet suçundan/ günahından korumak içindir ki Peygamberimiz bu
konu üzerinde önemle durmuş, uyarı ve irşadlarda bulunmuştur.
Müminler!
Medine İslâm Devleti ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayandığı ve zekâtları tahsile memur vazifeliler bu iki alanda rüşvetle karşılaşabilecekleri için
Peygamberimiz rüşvet ve benzeri yollarla zimmete “Hak” geçirmenin önemi
hususundaki etkili hitabelerinde şöyle buyurmuştur:
“(Ey İnananlar!) Kıyamet Günü’nde sizden birinizi zimmetine geçirdiği deve,
at, inek ve koyun gibi hayvanlar kendilerine özgü sesler çıkarır, çaldığı çocuk feryad eder bir vaziyette boynuna yükletilmiş olarak Allanın huzuruna gelmiş bulmayayım.
Sizden birinizi zimmetine geçirdiği altın, gümüş ve eşya gibi mallar boy1 Müntehabü KenzülUmmal, 2/198200; EtTac 3/56.
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nuna dolanmış/yükletilmiş olarak Allah’ın huzuruna gelmiş de bulmayayım.
O zaman:
- Yardım et bana Ya Resulellah! diyerek feryat edecek ve ben de:
- Allah’ın azabını senden gideremem. Bunu sana bildirmiştim, diyeceğim.”2
Müminler!
Hak iddia ederler korkusu ile kişilerin anasından babasından, kardeşinden ve zevcesinden kaçacağı Âhiret Günü ne büyüktür. Bu Yüce Gün’e inanan bir müminin, rüşvet ve benzeri yollarla zimmetine haklar geçirdiği için
Allah’ın huzurunda aşağılanması, aracı olur umudu ile başvurduğu Peygamberimiz tarafından red olunması ve Cehennem azabına yuvarlanması ne acı ve
korkunç bir durumdur.
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Fert ve cemiyet haklarının çiğnenmesine ve sosyal adaletsizliğe sebep olduğu için olgun aklın da yerdiği rüşvet husûsiyle kanunî cezalarla engellendiği toplumlarda “Hediye” görüntüsü altında verilip alınmaktadır.
Pek tabîidir ki bir günâhın/suçun farklı bir görünüm içinde işlenmesi on
geçerlilik kazandırmaz.
Aslında hediye Aziz Peygamberimizin sözleriyle de açıklandığı üzere, karşılıklı sevgiyi geliştiren, kini ve kırgınlıkları gideren ve kaynaşmayı sağlayan
Helâl bir nzıktır. Bu nedenle biz müminler aramızda hediyeleşmeliyiz.
Ancak dinimiz öğütlediği hediyeyi yöneticilere, yetkili memurlara ve hâkimlere vermeyi haram kılmıştır.
Peygamberimiz bir hadîslerinde şöyle buyurur:
“İdarecilerin hediye alması haram, hâkimlerin hediye alması ise kâfirliktir/ona
yakın günahtır.”3
Sözü edilen kadrolar, ancak memuriyetlerine getirilmeden önce hediyeleştikleri kişilerden hediye alabilirler. Zira vazife aldıktan sonra kendilerine
verilecek hediyenin amacı rüşvette olduğu gibi, halde veya gelecekte onları zulme alet etmek ve çıkarlara vasıta kılmak olacaktır. Bundan ötürüdür ki
bu tür bir işlem şekil itibariyle hediye görünümünde ise de hakikatte rüşvettir ve haramdır.
2 EtTac 3/54 (Hadis özetlenmiştir).
3 Müntehabü K. Ummal 2/198.

Aşağıda sunacağımız Asr-ı Saadet de cereyan etmiş bir olay ve bu olaya
Hz. Peygamberin getirdiği yorum bizi aydınlatmaktadır.
Peygamberimiz İbni Tulbiye isimli bir zatı zekât tahsil memuru olarak vazifelendirir. Bu zatın vazife dönüşü; “Şu mallar yönetiminiz için BeytulMal’e
için verilen zekât mallarıdır, bu mallar da bana hediye olarak verilenlerdir.” diyerek bazı mallan kendisine ayırması üzerine Peygamberimiz minbere çıkmış,
Allah’a hamdü senadan sonra şöyle buyurmuştur:
“Gönderdiğim memura ne oluyor da bunlar sîzler için İslâm Devleti BeytülMaline verilenlerdir, bunlar da bana hediye olunanlardır, diyor. Ana-babasının evinde otursa da bakıp dursaydı ya! Bakalım, kendisine hediye edilecek miydi? Muhammedin canı tasarrufu altında bulunan Allah’a yemin ederim ki sizden ilgili kişi, zekât malından aşırdığı deveyi böğürür, ineği öğürür veya koyunu meler bir vaziyette boynuna yükletilmiş bir şekilde Kıyamet Günü mutlaka Allah’ın huzuruna
gelecektir.”4
Müminler!
Mevzuumuzu “Rüşvet veren de alan gibi günahkâr mıdır?” şeklinde pek çok
sorulan bir suali İslâm âlimlerinin görüşleri ile cevaplandırarak bitirelim.
Peygamberimiz rüşveti alanı da vereni de ve aracı olanı da lâ’netledikleri
için İslâm bilginlerinin bir kısmı şartlar ne olursa olsun rüşvet almak kadar
vermek de günâhtır, görüşünü ileri sürerler.
Ancak İslâm müctehidlerinin çoğunluğu rüşvet vereni veriş sebebi ve gayesine göre değerlendirmişlerdir. Bunlara göre eğer kişi hakkını korumak, zulmü ve zararı defetmek için rüşvet vermeye mecbur kalırsa Allah katında suçsuzdur. Fakat bir hakkı iptal etmek, zimmete hak geçirmek ve lehte karar çıkartmak için verilen rüşvet haramdır ve veren için azâb sebebidir.5
Yüce Rabbimden cümlemizi haramlardan ve şüpheli işlerden korumasını
diler, Cuma Mesajımızı bir hadîsle bitiririm.
Allah’ın Peygamberi buyurdu:
“Suht ile beslenen vücut ateşe lâyıktır.” Sordular:
- (Ya Resûlellah!) Suht nedir? Şöyle buyurdu:
- Suht rüşvettir.”6
4 EtTac 3/54.
5 EtTac 3/56.
6 Müntehabü K. Ummal 2/200.
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İslâm’ca Yaşamayan Hayvanca Yaşar

714

Yüce Rabbimiz tarafından en güzel düzende yüceliklere kabiliyetli olarak
yaratılan insan, yaratılanların çoğunluğuna üstün kılınan varlıktır. Ancak insanı diğer varlıklar arasında yücelten onun biyolojik yapısı, soyut aklı, konuşma ve düşünme yeteneği değildir.
İnsanı yücelten kendisini yaratana Allah’a doğrudan muhatap olmasıdır.
Yaratılış özelliği, aklını kullanabilirliği, inanacağı ve yaşayacağı değerleri hür
iradesini işleterek seçebilirliği sebebiyle, özünü Allah’ın Kitabı Kur’ân’ın oluşturduğu İslâm Dini ile yükümlü kılınmasıdır,
İnsan, İslâm düzeninin getirdiği mükellefiyet yükünden kaçındığı, bu mukaddes programın çizgisinden saptığı sürece yaratanına muhatap olmak nimetinden yoksun kalacağı için, insanlık seviyesinden düşmüş, hayvanlık düzeyine inmiş, hatta daha da aşağılara yuvarlanmış olur.
Müminler!
Hz. Âdem‘den, Hz. Muhammed‘e kadar bütün peygamberlerin bildirdiği ve mütekâmil şeklini sevgili Peygamberimizin Kur’ân’la sunduğu İslâm Dini‘nin, Peygamberler aracılığı ile istisnasız bütün insan toplumlarına sunuluşu, insanı, insanlık çizgisinde ve Allah‘a kulluk görevinde tutmak içindir.
Bu sebeple Kur‘ân-ı Kerim Allah’ın varlığı ve egemenliğini tanımayan kâfirleri; imanla inkâr arasında bocalayan münafıkları; kendi başlarına buyruk
olarak nefislerini putlaştıran ve seküler kurumları tabulaştıran batılperestleri
hayvanlık çizgisinden aşağıda olarak vasıflandırmaktadır.
Şanı Yüce olan Allah Kur‘ânı Kerîm’de şöyle buyurur:

Furkan sûresi âyet 44:
“Ey Peygamber! (Allah’a ve Âhiret Hayatı’na inanmayanların) çoğunluğunun
yoksa gerçeği dinlediklerini ve akıllarını kullandıklarım mı sanırsın? Onlar şüphesiz
davarlar gibidir. Davarlar gibi olmak bir tarafa daha da sapık yolludurlar.”
Araf sûresi âyet 179:
“And olsun Cehennem’e girecek birçok insan ve cin yarattık. (Bunun sebebi şudur: ) Onların kalpleri vardır.Vardır ama kalpleriyle anlamazlar. Gözleri vardır. Ne
var ki gözleriyle görmezler. Kulakları vardır ama kulaklarıyla işitmezler. İşte davarlar gibi olanlar yalnızca onlardır. Üstelik daha da sapık yolludurlar. Gafillerin ta
kendileri olanlar da ancak onlardır.”
Müminler!
Yaradana muhatap olarak ve O’nun emirleri ve yasaklarına göre yaşayarak
İslâm’a göre hayat sürmeyenlerin de akılları vardır, amma gerçeği kavramak
için düşünmezler. Düşünmedikleri için nefislerine şu sualleri sormazlar:
“Bu kâinat nedir? Bu evren düzenini kuran ve yaşatan kimdir? Ben kimim,
nereden geldim, nereye gideceğim?
Beni yaratan bana görev vermiş midir? Neye göre yaşayacak, insanlarla ve
doğal çevremle ilişkilerimi nasıl kuracağım? Ölüm nedir, ne getirecek, ne götürecektir? Emelleri ile bu dünya hayatına sığmayan ben ölümle bitecek sınırlı bir dünya hayatı için mi yaşayacağım?”
Bütün bu sualleri vicdanlarına yöneltmezler ki hakikati kavrayabilsinler.
Allah’a ve O’nun insan için seçip razı olduğu İslâm Dini’ne inanmayanların gözleri de vardır. Ama bu gözlerle hayvanlar gibi yalnızca eşyayı görürler.
Fakat kalp gözleri yoktur onların. Bu nedenledir evren ve dünya sergisinde ve
de öz varlıklarında kendilerine sunulan Hakk’a götürücü belgeleri görmezler.
Arzu etmedikleri için göremezler. Kulakları da vardır onların. Ama Hak çağrısını duymazlar. Onlar da hayvanlar gibi ses alırlar, fakat hangi sesin Hak ve
hangi sesin Batıl olduğunu ayıramazlar.
Kur’ân diliyle ifade edersek, “Karanlıklar içinde sağır, kör ve dilsiz” olup
gerçeği duymaz, görmez, söylemez, düşünmez ve Hakk’a dönmez olan bu zavallıların insanlığın programı olan İslâmlıkla alâkaları yoktur ki gerçek insan
olabilsinler. İnsanlık seviyesinde kalabilmek için iman gereklidir. Allah’ın ve
Peygamberinin emir ve yasakları çizgisinde güzellikleri yaşamak gereklidir.
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Müminler,
İnsanlık düzeni İslâm’a bağlanmayanlar gerçekten hayvanlar gibidirler.
Onların iradeleri olmadığı için onlardan da sapık yolludurlar. Çünkü onlardan
daha ölçüsüz ve düzensizdirler; yalnız dünya hayatı için yaşar ve yeteneklerini
kullanırlar. Allah hâkimiyetini, Peygamber önderliğini kabul etmeyenlerin yaşayışını, hayvanların yaşayışı ile mukayese ettiğimizde varılacak ilmî sonuç bu
gerçeği sergileyecektir.
• Bunlar hayvanlar gibi sadece yerler,içerler ve cinsel aktivitelerde bulunurlar. Açıklananların dışında hayatlarına yön veren kutsalları, değişmez kuralları ve değiştirilemez değer ölçüleri de yoktur onların. Bu gün yasakladıklarını yarın meşru tanırlar. Bu gün onayladıklarını yarın yasaklarlar. Doymaksızın sömürürler, içkileri ve başta zina olmak üzere sınırsız cinsel özgürlükleri
putlaştırırlar. Hayvanlarda bile görülemeyen iğrenç cinsel sapmalar gösterirler.
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• Allah’a inançla, Âhiret Hayatı’na imanla hayatlarını konumlandıramayan ve gayelendiremeyenler hayvanlar gibi çevre şartlarına uyarlar, kuvvet kanununu benimserler. Ancak bunlar hayvanlardan daha tehlikelidirler. Çünkü
bunların nükleer silahlara kadar çeşitlenen binbir türlü kaba kuvvetleri yanında kültürel, siyasî ve iktisadî güçleri de vardır. Bu güçleri de kullanır sınırız bir
ihtirasla sadistçe ezerler.
Sermayenin emeği ezmesi, güçlenen emeğin sermayeyi vurması, kanunlarla dokunulmaz kılman faiz ve rüşvet sömürüsünü devam edip gitmesi, terör eylemleri, toprak işgalleri ve emperyalist emellerle harpler çıkarılması benimsenen kuvvet kanununa ne açık belgelerdir.
• İslâm’a göre yaşamayanlar gerçekten hayvanlar gibidirler. Yalnız kendi
maddî menfaatlerini düşünürler. Yaratandan merhamet beklemedikleri için,
yaratılana merhamet etmezler. Toplum yararları onları ilgilendirmez. Sosyal
adalet ilkeleri, kanlarını emdikleri kitlelerin üretimi sürdürmeleri içindir. Mücadeleleri de mağduriyetlerinden, hasetlerinden ötürüdür. Mevki ve şöhret
içindir.
Mağduriyetten kurtuldukları, mevkii/serveti buldukları, şöhrete erdiklerinde ölçüleri değişir.
Yaratılış özellikleriyle örtüşen İslâm’ göre yaşamı kabul etmeyenler, ölçüsüzlükte, sorumsuzlukta, düşüncesizlikte ve kafalarına buyruk olarak yaşamada hayvanlar gibidirler. Hatta onlar Kur’ân ifadesiyle yaşantıda da sapıktırlar.

Zira hayvanlar kendilerince kavranılması mümkün olan faydalı ve zararlı şeyleri idrak ederler. Faydalıyı sağlamaya, zararlıdan sakınmaya çalışırlar.
Bunlar ise faydalı olanlarla zararlı olanların arasını ayırmazlar. Cennete yöneleceklerine azab-ı elîme yönelirler.
Her bir varlık gibi Allah’ı zikreden kendilerine özgü ve de insanlara yönelik hayır duâları olan hayvanlar yaratılışları doğrultusunda ibadet ederler.
Ancak onların iradeye dayalı itaatleri yoksa da isyanları da yoktur. Bunlar ise
isyan yolundadırlar. Hayvanlar Allah’ın yanı sıra sahiplerini de tanır ve itaat
ederler. Bunlar ise Rablerini tanımaz, anmaz ve itaat etmezler.
Onlar hayvanlar gibidir, şeklideki tesbiti yapan Allah’tır. Kutsal tanımayan maddecilerin kendi kabulleridir. Biz asla aşağılamıyor, yalnızca aktarımda bulunuyoruz.
Müminler!
Sığınacak Rableri, yaşanacak sabit hayat programları, varılacak hayatî hedefleri, erme ümidini taşıyacakları Âhiret Yurtları /Cennetleri olmayan bu zavallılar için var olan nedir?
Cehennem’in kendileri için yaratıldığı bu batılperestler yemek, içmek,
üremek ve her an can verip ayrılabilecekleri geçici bir dünya hayatı için mi
yaşıyorlar?
Buna insanî bir hayat denebilir mi?
İnsanlığa talip olanlar, Cennet’e girmek isteyenler İslâm’a talip olmaya
mecburdurlar. Başkaca yol yoktur.
Peygamberimiz “Allah katında mümin yakınlık sırrına ermiş meleklerden daha üstündür.” buyuruyor. Böylesine yücelmek mümkün iken aşağıların aşağısına; Cehennem’e doğru yuvarlanmak ne ağlanacak hâldir?
Cuma Hutbemizi/Mesajımızı Muhammed Sûresi’nin 12. âyetiyle biti
riyorum.:
“Allah İslâm Dini’ne inananları, (bu dinin öğrettiği ve yapılmasını emrettiği) güzel amelleri yapanları altından ırmaklar akan Cennet’lere sokar.
Kâfirler ise zevklenirler ve hayvanların yediği gibi yerler. Ama varacakları yer
de âteştir.”
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İslâm ve Irkçılık

Bütün Peygamberlerin ortak teblîği olan ve nihai şekli Hz. Muhammed
aracılığı ile Kur’ân’la açıklanan İslâm Dini,Allah’ın bütün insanlık için seçtiği
ve razı olduğu son ilâhî yasalar düzenidir.
718

Bu din insan için konulmuştur. Muhatabı da bütün insanlıktır.
Bu sebepledir ki İslâm Dini ırk ayırımı yapmaksızın bütün insanlığa çağrıda bulunmaktadır.
Bu Hak Din’in iki ana kaynağı Kur’ân ve Sünnet’te çağrılar geneldir.
“Ey İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibâdet edin...”1
şeklinde umûmî vasıftaki hitaplar, “... Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem
ise topraktandır...”2 şeklindeki genel bildiriler, Kur’ân ve Sünnet’te insanlığın
bir bütün olarak değerlendirildiğini belgelemektedir.
Muhterem Müminler!
İnsanlığı, İngiliz, Arab, Türk ve Japon gibi ırkı özelliklerine göre ayırmayan İslâm Dini, onları temsil ettiği ilâhî Düzen’e îman eden ve etmeyenler olarak ana gruplara ayırmıştır. Müminler, kâfirler ve münafıklar şeklinde de isimlendirmiştir.
İslâm Dini soya-ırka göre değil de inanca göre ayırım yaptığı içindir ki
O’nun nazarında asıl olan soy/ırk değil, inançtır. Ancak İslâm, inancı temel
ayırım ölçüsü olarak kullanırken ırkı da bir hayat gerçeği olarak kabul etmiştir.. Çünkü Allah insanları bir tek nefisten; Âdem’den üretmiştir. Soy-ırk dediğimiz realite bir renk ve dil farklılığıdır.
1 Bakara, 21.
2 EtTac 5/60.

Rabbimiz şöyle buyurur!
[“Ey İnsanlar! Sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden pek
çok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizin bildirilerine aykırı davranmaktan korunun...”
“Ey İnsanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanımanızkaynaşmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık...”]3
Yüce Mevlâmız yarattığı bu soy-ırk gerçeğinin varlığı ve yüceliğine delâlet
eden bir belge olduğunu da şöylece açıklamaktadır.
Rum Sûresi Ayet 22:
“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik O’nun
âyetlerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için belgeler vardır.”
Anlamlarını sunduğumuz âyetler, İslâm Dini’nin soyu-ırkı bir gerçek olarak kabul buyurduğunu açıklamaktadır. Ayrıca İslâm Dini’nin yüklediği görevlerde takib ettiği usûl de soy-ırk gerçeğini meşrulaştırmaktadır.
Şöyle ki: Dinimiz, Peygamberimize ve O’nun şahsında müminlere yüklediği Hakk’a çağırma ve Batıl’dan sakındırma vazifesine önce akrabadan başlanılmasını emretmiştir. Daha sonra da içinde yaşanılan şehir halkı ve çevresine
yönelik olarak çalışılmasını öğütlemiştir. Ayrıca tebliğ edilecek ilâhî mesajların, tebliğ yapılacak toplumun diliyle açıklanmasını da yasalaştırmıştır.4
Akraba fertleri, şehir halkı ve çevresini oluşturan insanlar ve aynı dili konuşan topluluklar çoğu kez aynı ırktan oldukları içindir ki İslâm’da soy-ırk
kabul edilen bir gerçektir.
Burada bilinmesi zarurî en önemli husus soy-ırk gerçeğinin tanışılıpkaynaşılarak hayatın kolaylaştırılması ve bazı sosyal görevlerin muhataplarının öncelik sırasına göre belirlenmesi maksadıyla meşrulaştırılmış olmasıdır.
Bunun içindir ki soyculuk-ırkçılık İslâm’ın inanç sisteminin çizdiği dâire
içinde meşrudur.
Bu mukaddes çemberin dışına taşan ve İslâm’ın inanç temeline dayalı değer ölçüleriyle çatışan bir soyculuk-ırkçılık men’olunduğumuz bir cahiliyyet
geleneğidir.

3 Nisa 1; Hucurat 13.
4 Şuara 214; Şûra 7; İbrahim 4; Nahl 44.
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Değindiğimiz bu hakikati açıklamak içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
[“Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için vuruşan bizden değildir. Irkçılık
üzerinde ölen bizden değildir.”
“Her kim cahiliyet yargılarına dayanarak soyculuk-ırkçılık yaparsa ona
üstü kapalı olmaksızın ‘Babasının uzvunu yiyesice adam’ diyerek onu ve davasını yeriniz.”]5
Dinimizin bu ve benzeri Peygamber’i çağrılarla yasakladığı ırkçılık şüphesiz İslâm Dini’nin inanca dayalı olarak yaptığı ayırım dışlanarak yapılan ırkçılıktır. İslâm Dini’nin emirleri ve yasakları ile çizdiği çerçevenin dışına çıkılarak yapılan soyculukdur.
* Dinimizin yasakladığı ırkçılık: İslâm dışı rejimlere bağlı olan ırkını, bu
bağlılığını fazilet kabul ederek sevmektir. Sömürü için yaptığı zulümleri meşru görerek, yardımcı olarak soyunu-ırkını yüceltmek istemektir.
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* Dinimizin yasakladığı ırkçılık: İslâmî iman ve hayat ölçüleri dışındaki
kriterleri kullanarak ırkının yüceliğini propaganda etmektir; soyunun kâfirlerini diğer soyların mü’minlerine tercih etmek ve desteklemektir.
* İslâm’dan kaynaklanmayan bir idealle ırkının diğer ırklara hâkim olmasının kültürel siyasî ve iktisadî yollarla ve silâhlı savaşla mücâdelesini vermektir.
Haram kılınan ve mensupları Peygamberimizin diliyle -Bizden değildir.denilerek İslâm’dan çıkarılan soyculuk-ırkçılık işte budur.6
Müminler!
Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere dilini konuştuğun, örfünü bildiğin ve aynı coğrafya üzerinde oturduğun için, daha kolay ve rahatlıkla kaynaşabileceğin ırkını İslâmî prensiplerle çatışmaksızın sevmek, yücelmesi için
çalışmak ırkçılık değildir. Bu gerçeği aşağıda sunacağımız hadisten öğreniyoruz.
“Sahâbî EbûlFesîle şöyle anlatıyor:
Hz. Peygambere sordum:

5 MişkâtülMesâbîh Han. 4906, 4902.
6 İslâmî Kimliğimizi Korumak isimli eserimize bakınız.

 Ya Resûlellah! (Siz ırkçılığı yeriyor, bu cahiliyyet da’vasını güdenler, bizden değildir buyuruyorsunuz.) Acaba kişinin ırkını sevmesi ırkçılık mıdır? Ne
buyurursunuz?
Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- Hayır ırkçılık bu değildir. Irkçılık, yaptığı zulmü benimseyerek ırkına yardımcı olmaktır...”7
Peygamberimiz bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:
“Sizin en hayırlınız, (ırkını zulmü üzerinde desteklemek gibi bir) günaha
girmeksizin soyunu müdafaa eden kişidir.”8
Burada üzerinde önemle durmamız gereken husus İslâmî kuralları çiğnemeksizin, soyunu-ırkını sevmenin ve gereğinde savunmanın İslâmî bir ruhsat
olduğunu bilmektir.
Bu ruhsat pek tabîi ki propagandaya onay vermez. Zira İslâmî kurallar
çiğnenmeksizin bile olsa ırk propagandası, özellikle farklı ırkların yaşadığı bir
İslâm ülkesinde ayrılıklara, parçalanmalara sebep olur. Bu da onları maddî ve
manevî bakımdan zaafa düşürür. İslâm Tarihi boyunca düşürmüştür. Devrimizde de düşürmektedir.
Çok iyi bilmeliyiz ki; İslâm ülkelerinin İslâm çizgisinde birleşerek siyasî
ve iktisadî bir blok oluşturamamaları için Amerika ve Avrupa emperyalizmi ile
Rus emperyalizminin devrimizde yerli işbirlikçileriyle tahrik ettiği en büyük
manevî unsur bu yıkıcı ırkçılık -milliyetçilik davası olmuştur ve olmaktadır.
Müminler!
Hutbemizi özetleyerek deriz ki soy-ırk bir gerçektir. Ama bütün soylarırklar da Hz. Âdem’in çocuklarıdır. Mühim olan yaradanımızın koyduğu ölçülerdir. Bu ölçülerin egemenliği için mücadele vermektir.
Peygamberimiz ne güzel buyurmuştur.
“Rabbiniz bir Rabdır. Babanız Âdem de birdir. Dininiz de tekdir. (İyice biliniz
ki;) Araplık sizin ne ananız ne de babanızdır. O, dilden ibarettir.”9

7 M. Mesabih, Hn. 4909.
8 M. Mesâbîh, Hadis No: 4906.
9 Bak. M. Ertuğrul Düzdağ, Türkiye’de İslâm ve Irkçılık Meselesi, M.E.D. Yayınları 1978, sh.
103.
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Müminler!
Soyculuk-ırkçılık bölücülüğe götürür. Bölücülük de ancak mevcut olan
batı ve doğu emperyalizmini yaygınlaştırır.
dır.

Irk heyecanlarını İslâm potasında eritmeliyiz. Müşterek değerimiz İslâm’Gücümüz O’na dönüştedir.
Cuma Mesajımızı Rabbimizin âyetleriyle bitiriyorum:

“(Üstünlük ancak Allah’ın ve Peygamberlerinin emirleri ve yasaklarına bağlılıktadır. Bu gerçeği) Kıyameti başlatacak Sûr’a üfürüldüğü zaman anlayacaklardır.
O gün aralarında (savunacakları ya da yardımını bekleyecekleri) soylar-ırklar
yoktur. (Hiç bir yararı olmayacağı için) birbirlerine soylarını-ırklarını da sormayacaklardır.
O Yüce Gün’de tartıları ağır gelecekler kurtuluşa ereceklerdir.
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Tartıları hafif gelecekler de nefislerini zarara uğratacaklar ve Cehennem’de temelli kalacaklardır.”10

10 Mü’minün, 101103.

İslâm’a Göre Yabancılara Benzeme ve Sakıncaları

İslâm Dini, yasalarını insanı yaratan Allah’ın ve O’nun Peygamberi Hz.
Muhammed’in koyduğu bir hayat nizamıdır.
Bir bütün halinde yaşanması gereken İslâm Dini’nin tatbik edilmesi gereken ana prensiplerinden biri de ayırıcı özelliklerinde bâtıl din ve ideoloji mensuplarına benzemekten (teşebbüh) sakınmaktır.
İslâm Dini, ferdî sosyal hayatın hiç bir bölümü ve safhasında çizdiği çerçevenin dışına çıkılmasına, tanıttığı batıl din ve ideolojilerin bağlılarına benzenilmesine ruhsat vermemiştir.
Onay/ruhsat verilmediği içindir ki müminlerin Yahudî, Hıristiyan, Budist,
ve dinsizler gibi batılperestlerle kaynaşmaya vesîle olacak taklidden, benzeşmeden kaçınmaları lâzımdır. Çünkü basitinden mühimine âdetlerden iman
esaslarına kadar herhangi bir noktada benzeşme daha büyük benzeşmelere sebep olmaktadır.
Aziz Müminler!
Bâtılperestlere benzemenin doğuracağı mühim neticelere dikkatimizi çekmek içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“(Arzu ederek) bir topluluğa benzemeye çalışan kişi benzemeye çalıştığı toplumdandır.”1
“(İnanç’ta ve amelde) bizden başkasına benzeyenler bizden değildir.”2
Peygamberimiz Müslümanların başta Yahûdiler ve Hıristiyanlar olmak
üzere bâtılperestleri taklit etmek; onlara benzemek felâketine düşeceklerini
1 Mişkâtül-Mesâbîh Hadis No: 4347.
2 Sünenüt-Tirmizî Hadis No: 2696.
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mucizevî hadîsleriyle bildirmiş ve bu halin İslâm Ümmeti’nin iman ve amel
za’fını aksettiren canlı bir belge olacağına işaret buyurmuştur.
Peygamberimiz. onlara benzenilmemesini emretmiş olmak için şöyle buyurmuştur:
“Siz karış karış; adım-adım sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz. O kadar
ki; onlar bir keler deliğine girecek olsalar siz de onları takib edeceksiniz...”3
Peygamberimiz aşağılık olan bâtılperestlere benzemenin ne kadar büyük
ve korkunç boyutlara ulaşacağını açıklamak için de şöyle buyurmuştur.
“Onlardan biri karısıyla yolda ilişkiye girecek olsa siz de aynısını yapacaksı
nız.”4
Aziz Müminler!
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İsviçre, İtalya, Almanya ve Fransa’dan ithal edilmiş kanunları; materyalist
kökenli mektepleri ve üniversiteleri; faiz, içki ve fuhuş yuvaları ile dolu kasaba
ve şehirleri; bâtıl mesajlarla yüklü gazete ve mecmuaları, radyo ve televizyon
programları; gayr-ı İslâmî kıyafetlerle giyimli insanları ile cemiyetimiz gerçekten Peygamberimizin bildirdiği ölçüde yabancılara benzeme hatta aynîleşme
felâketine uğramıştır.
Müminler!
a) Bâtıl din ve ideoloji bağlıların benzemenin sorumluluğu gerektirmeyen
tek türü ilim ve teknikte kullanılan metotlardaki benzeşmeyle yürümek, vasıta
kullanmak, yemek, içmek gibi benzeşmenin kaçınılmaz olduğu tabu durumlardaki benzeşmedir.
Olabilir olan bu benzeşmeler günâh değildir.
b) Benzeşmenin mesuliyeti gerektiren en hafif şekli mekruh olan benzeşmedir. Meselâ; Putperestlere benzeme olduğundan canlı resimlerini ihtiva
eden duvar halıları, süs yastıkları ve tablolarla ev tefriş edilmesinde veya canlı
varlıkların resimleri ile motifli elbise giyilmesinde günah vardır.
Böyle bir benzeme özel terimi ile mekruhtur. Küçük günahlardandır.5
c) Yahudi, Hıristiyan, Budist, materyalist ve benzeri bâtıl dinlerin ve ideolojilerin mensuplarına özgü olup İslâm’ın emirleri ve yasakları ile çatışan
3 M. Mesâbîh Hn. 5361.
4 ElSamiusSağîr (Leterkebünne) 2/122.
5 Bedâiüs Senâi Fî TertîbişŞeraî K. İstihsan, 5/226.

hususiyetlerinde onlara benzemek sakınılması gereken haram benzemedir.
Kılık kıyafetten ekonomiye, cinsel aktivitelerden ibadetlere, ırkçılıktan medya programlarına kadar haram olan benzemeye çeşitli örnekler verilebilir. Biz
aşağıdaki basit örneklerle yetiniyoruz.
* Peygamberimiz mümin erkeklere “Yahudilere, Hıristiyanlara ve materyalistlere benzemeyiniz.” buyurarak sakalın uzatılması ve bıyığın kısaltılmasını
emir buyurmuştur. Çağdaşlaşma olacağı inancıyla onların yaşamlarını izleyip
sakal ve bıyığı traş etmek, İslâm âlimlerinin çoğunluğunun ilgili hadisler çizgisindeki ictihadlarına göre haramdır.
* Peygamberimiz mümin olmayan toplumların bayramlarının ve kutsal olan günlerinin kendi aramızda kutlanılmasını yasaklamıştır. Bu sebeple
Gayr-ı müslimlerin yılbaşı kabul ettiği 31 Aralığı yılbaşı olarak kabul ve takdis
ederek kendi aramızda tebrikleşmek, çamlarla, hindilerle ve Noel baba görüntüleri ile kutlamak, reklâm vasfındaki hediyelerle de olsa bu vesîle ile hediyeleşmek haram olarak nitelendirilebilecek uygulamalardır.
* Haram olan benzemelere evimize, iş yerimize büst koymak, dükkânlarımızda canlı ve cansız mankenlerle mal teşhir etmek, “Esselamü Aleyküm”
cümlesini kullanmaksızın selamlaşmak, anıt mezarlarda kutlama yapıp ölülerden yardım beklemek, bekârlığı dindarlık olarak benimsemek,alkollü içkiler
ikram etmek,sevmenin ötesinde ırk propagandası yapmak gibi daha pek çok
örnekler verebiliriz.
Hüküm bakımından haram olan benzeme ise failini günahkâr kılar,tövbe
edilmezse azaba da uğratabilir.
d) Yahudiler, Hıristiyanlar, materyalistler ve dinsiz komünistler gibi şerli
bâtılperestlere benzemenin dünyada kültürel zillet, Âhirette ebedî azâb doğuracak en felâketli şekli inançta ve değer ölçülerinde onlara benzemektir.
Bilinmesi ve kaçınılması son derece mühim olan bu benzeme türüne örnek alarak şunları sunabiliriz.
• Allah’a ve O’nun Şerîatı’na inanmayanları, bâtıl sistemlerin kurucusu
ve uygulayıcısı olan filozof, politikacı, eylemci kişileri ve onların takipçilerini yüceltmek; fotoğrafları ve büstlerini arzuyla evlere ve işyerlerine asmak;
kâfirlikleri içinde onları dille-yazıyla propaganda etmek mümini kâfirliğe götürür bir benzeşmedir.
• İslâm Dinînin bir inanç meselesi olduğuna, hayatın O’nun ölçülerine
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göre düzenlenmesine gerek olmadığına inanmak, böylece mümin olmayanların inançlarını paylaşmak da kâfirliğe götüren bir benzeme türüdür.
Kâfirliğe götüren bu benzeme türünü faillerinin dilleriyle şöylece örneklendirebiliriz.
“Hayatı dinden arındırmalıyız. İslâm vicdanlarda kalmalı, hayata yansıtılmamalıdır. Toplumsal yaşamı yalnızca laik yasalar belirler. Faizsiz ekonomi olur mu? Örtünme bağnazlıktır. Eşcinsellik kullanılabilir özgürlüktür. Zina çağdaşlıktır. Modern eğitim kâfidir. Din eğitimi/öğretimi laikliğe aykırılıktır, olmamalıdır. Kadın dilediği gibi yaşamalıdır, kıskançlık ilkelliktir.”6
Örneklerini çoğaltabileceğimiz bu tür inançlar ve değer ölçülerinde benzeme Allah korusun kâfirliğe götürür. Götürüyor da.
Müminler!

726

Kâfirliğe götüren benzeşme mümini kâfirlerden kılar. Kâfirler ise ebedî
Cehennemliktir.
Biz İslâm yurdunda Müslüman olarak doğduk ve büyüdük. Rabbimizin
ihsanı olan bu nimeti değerlendirmeli, bâtılperestlere benzemekten sakınarak
dünyamızı izzetle, anketimizi sâadetle yaşamalıyız.
Bunun için de İslâm’ı öğrenmeli, dinimizde temeli olmayan işleri dinmiş
gibi algılamamalı, haramlardan uzaklaşmalı ve bâtılperestlerle isteyerek kaynaşmaktan kaçınmalıyız. Oylarımızla onlara temsil ve adımıza hukuki işlem
yapma hakkı vermemeliyiz. İyice bilmeliyiz ki maddî kalkınma için çalışma ve
ilim/teknik kâfidir. Bunun için gayrı müslimleri ve materyalistleri inançta ve
yaşayışta taklid etmeye gerek yoktur.
Hutbemizi Ahkaf Sûresi’nden âyetlerle bitiriyorum:
“Rabbimiz Allah’tır deyip de (Allah’ın ve Peygamberinin koyduğu düstûrlara
göre bâtılperestlere benzemeksizin) dosdoğru yaşayanlar (yok mu?) Onlara korku
yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.
Çünkü onlar yaptıkları güzel amellere karşılık Cennetlik olmuşlardır ve orada
ebedî olarak kalacaklardır.”7

6 Geniş bilgi için bak: A. Rıza Demircan, İslâmî Kimliğimizi Korumak.
7 Ahkaf 13,14.

Namaz Allah’ın Hâkimiyetine Hizmettir

İslâm, yasalarını Allah’ın Kur’ân’la koyup evrensel kıldığı son Peygamberi
Hz. Muhammed’le bildirdiği Hak Din’dir. Namaz, bu Yüce Din’de inanılması
gereken inanç esaslarına iman’dan sonra mümine yüklenen ilk ve de ana ibadet görevidir. Pek çok defa tekrarladığı namazla ilgili emirlerinden gerekçe de
içeren birinde Rabbimiz şöyle buyurur:
“…Namazı gerektiği şekilde kılın. Zekâtı verin. Allah’ın (diğer)emirleri ve yasaklarına da sımsıkı sarılın. O, sizin Mevlânızdır. Sizin Mevlanız ne güzeldir.Sizin
yardımcınız (Mevlânız) ne güzeldir.”1
Namaz; Mevlâmız olan Allah’a bağlayan, İslâmî hayata hazırlayan, İslâm
Düzeninin temel yasalarını teşkil eden Kur’ân’la rabıta kurduran ibâdettir.
Namaz; Allah sevgisi ve korkusu içerisinde yaşatan, ruhlara gıda, elemli
gönüllere şifa ve kalplere huzur olan, zaman ve mekan sınırları ötesinde yeni
ve yüce âlemlere yönelten ibâdettir.
Namaz; imanın gerçek ölçüsü, dışa dönük fiili belgesidir. Terki zımnen Hıyanet-i İslâmiyye’dir.
Kılınması Âhiret saadetinin, kılınmaması Âhiret felâketinin temel sebebidir.
Özelliklerine değindiğimiz, mümin şahsiyetini oluşturan namaz ibâdetinin
önemi ve faydalarını Peygamberimizin hadîsleriyle açıklamaya çalışacağız.
Allah’ın Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.) şöyle buyuruyor:
“Dinde namaz vücutta baş gibidir.”

1 Hac 78.
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“Namaz yeryüzünde Allah’ın ilâhlığına hizmettir.”
“Namaz dinin ana sütunu, silâhlı savaş zirvesidir.”
“Namaz müminin Allah’a yaklaşmasıdır.”
“Namazı olmayan dinde, namaz kılmayan müminde hayır yoktur.”
“İslâm’ın alâmeti namazdır. Kalbini namaz için hazırlayan ve onu vakitlerini gözeterek, farzları ve sünnetlerine riayet ederek kılan kişi mümindir.”
“Namaza yapış. Zira namaz cihadın en faziletlisidir...”
“Özürsüz olarak farz namazları kılmayan kişinin diğer amelleri neticesiz kalır.”
“Kıyamet Günü’nde kulun ilk sorulacağı vazifesi namazıdır.
Namazı tam olanların diğer amelleri de olumlu olur. Namazı sağlam olmayanın diğer amelleri de zayıftır.”
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“Bile bile açıkça namazı terkeden kişi (İslâm dairesinin dışına çıkmış,)
kâfir (liğin sınırları içine düşmüş) olur.”
“Namaz kılmayan kişi kendisine gadaplı/öfkeli olduğu halde Allah’ın huzuruna çıkar.”
“Kişinin namazı kalbinin nurudur. Dileyen kalbini nurlandırsın.”
“Allah, namazıyla kendisine secde eden kulunun her secdesine mukabil
bir günahını affeder, ona bir sevap verir ve nezdinde onu bir derece yükseltir.”
“Sizden biriniz namazını kıldığı yerden ayrılmadıkça ve de konuşmadıkça
melekler onun için (Allahım! onu affet, ona merhamet et.) diyerek duâ ederler.”
“Şartlarına ve kalp huzuruna riayet edilerek kılınan namaz bir nur şeklinde semaya yükselir. Gök kapıları ona açılır. Sonra da Allah’ın huzuruna yükselir de Allah katında sahibine şefaat eder.”
“Namaz kılanın üç hususiyeti vardır. Namaza durduğunda, gökten başı
ortasına hayırlar saçılır. Ayaklarından gökyüzüne kadar melekler onu kuşatır.
Bir melek de ona şu duyuruda bulunur:
 Eğer kul kendisine yönelerek yalvardığı Rabbini hakkıyla bilseydi namazdan çıkmazdı.”
“Kulun Allah’a en yakın olduğu an secde ettiği andır.”
“Allaha secde eden kişi kibirden uzak olur. Allah katında gafillerden yazılmaz.”

“Her kim iki rekat namaz kılar da dua ederse er geç Allah ona istediğini
ihsan eder. Namaz vaktini beklediğiniz sürece hayrın içindesiniz.”
“Kul Allah’ın rızasını talep ederek namaz kılarsa, ağaçlardan yaprakların
dökülüşü gibi günahları dökülür.”
“Her kim benim aldığım gibi güzelce abdestini alır. Sonra da öğle namazını kılarsa onun sabah ile öğle namazı arasındaki günahları affedilir.
Müminler!
İkindi namazını kıldığında öğle ile ikindi arasındaki, akşam namazını kıldığında ikindi ile akşam namazı arasındaki, yatsıyı kıldığında akşamla yatsı arasındaki, sabahı kıldığında da yatsı ile sabah namazı arasındaki günahları affedilir.”
“Büyük günahlar işlenmedikçe Cumalar iki cuma arasındaki (kul hakları
dışındaki) günahlara kefarettir.”
“Abdestini güzelce alan sonra da namazda ne okuduğunun şuurunda olarak namazını dosdoğru kılan her bir mümin anasından doğduğu gün gibi tertemiz olarak namazdan çıkar.”
“Sizden birinizin evi önünde bir nehir olsa bu nehirde günde beş defa yıkansa onda kirden eser kalır mı? İşte beş vakit namaz kılmak da beş defa nehre girip yıkanmak gibidir. Allah bu namazlarla günahları giderir.”
“Her vakit namazda bir melek şöyle ilân eder. Ey Âdemoğlu! Nefisleriniz
aleyhine yaktığınız ateşe gidin, onu namazla söndürün.”
“Farz olduğunu bildiği namazı bile bile terkeden kişinin adı Cehennem
kapısı üzerinde (asılı bulunan cehennemlikler listesine) yazılır.”
“Bile bile namazı kılmayan kişiden Allah’ın ve Peygamberin zimmeti kalkar. Cehennemin ateşi Ademoğlunu yakar. Ancak Allah, secde organını yakmayı Cehennem’e yasaklamıştır. Namazlar Cennetin anahtarlarıdır.”
“Allah, beş vakit namazı kullarına farz kıldı. Her kim önemsemezlik etmez de namazlarını şartlarına riayet ederek kılarsa Allah’ın, o kulunu Cennete koyma sözü vardır. Namaz kılmayan mümin kişiye ise, (hayırları ne olursa olsun) Allah’ın verilmiş teminatı yoktur. Dilerse onu cezalandırır, dilerse
Cennet’ine koyar.”
Sunduğumuz namazla ilgili hadîs demetini Müslim’in Kâ’b ElEslemi’den
rivayet ettiği bir hadîsle bağlayalım.

729

Adı geçen Sahâbî şöyle anlatıyor:
Bir yolculuk sırasında Hz. Peygamberle birlikte geceledim. (Hizmetinde bulundum); Abdest suyunu, seccadesini getirdim. Diğer ihtiyaçlarını karşıladım.
Aramızda şu konuşma geçti:
- Ne arzu ediyorsun, iste.
 (Ya Resûlellah!) Senden Cennet’te seninle beraber olmayı arzu ediyorum.
- Bundan başka bir şeyi değil de (gerçekten yalnız bunu mu istiyorsun?)
 Evet, isteğim budur. Yalnız bunu istiyorum.
- O halde, pek çok namaz kılarak nefsin için bana yardımcı ol.2
Muhterem Müminler!

730

Namazın dinimizdeki önemi ve faziletleri ile ilgili bazı hadîsleri sunduk.
Ancak namazın asıl yüceliği Allah’tan gelen ve O’na dönecek olan insana açtığı vuslat(kavuşma) kapısıdır. Zira bütün güzelliklerin ve mutlulukların halikı
olan Allah, saadetin kemalini kendi sevgisi ve güzelliğine kavuşmaya bağlamış
ve namazı da vuslata erme aracı kılmıştır.
Bu sebeple de biz kullarına şöyle buyurmuştur:
“Ey İman edenler!Sabır göstererek ve namaz kılarak yardım isteyin. Hiç şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.”3
Rabbimiz namazla yardım istememizi emrettiği gibi Hz. İbrahim peygamberin diliyle bizim ve çocuklarımızın namaz kılanlardan olabilmesi için duâ
etmememiz gerektiğini de öğretmiştir.4
Cuma Mesajımızı İslâm’ı gerçek güzelliği içinde kavrayan Hz. Ömer’in
Halife-i Müslimîn olarak görevlilere gönderdiği genelgeden bir pasajla bitiriyorum:
“Katımdaki en önemli tarafınız namazınızdır. Her kim namazına önem vererek ve de devamlı olarak kılarsa o dinini korumuş olur. Namazını korumayan
kişi namazdan başka hiç bir İslâmî esası da koruyamaz.”5

2
3
4
5

EtTac, 1/136.
Bakara 153.
İbrahim 40.
Diğer bütün hadisler, Müsnedû Ahmet ibn-ü Hanbel’in kenarında matbu Müntahab’ü
Kenzül Ummal’in Kitabüs-Salât’ından derlenerek tercüme edilmiştir.

Cuma Namazı ve Laik Zulüm

İslâm Dini’ne imanlı fert ve toplumun inanç,bilgi,bilinç aşk ve iktidar seviyelerini yansıtan muhteşem bir ölçü olan Cuma namazı ergen,hür ve mukim
bütün müminlerin ana ibadet görevidir.
Rabbimiz şöyle emir buyurur:
“Ey İman Edenler! Cuma günü namaz için (ezanla) çağrıldığınız zaman Allah’ı
anmağa; namaz kılmaya koşun, (işi) alış-verişi bırakın.
Eğer bilirseniz (cuma namazını kılmanız) sizin için çok hayırlıdır.”1
Rabbimizin farz bir görev kıldığı cuma namazının İslâm Dini’ndeki önemini Peygamberimiz şöyle açıklamaktadır:
• [“(Düşman korkusu ve doğal afetler gibi dince) meşru bir mazereti olmaksızın cuma namazı kılmayan kişinin Allah kalbini mühürler.”
“... O kişi yok edilemez ve değiştirilemez ilâhi divanda münafık; içi kâfir dışı
Müslüman kişi olarak yazılır.”]2
Müminler!
Diğer bütün İslâmî emir ve yasaklarda olduğu gibi topluca kılınması farz
kılınan Cuma namazlarında da şüphesiz pek büyük faydalar vardır.
Peygamberimiz cumanın yaşadığımız hayata da yansıyan manevî faydalarını şöyle açıklıyor:
“Her kim cuma günü gusül abdesti alır, güzel elbiselerini giyer, varsa güzel
koku sürünür, sonra da cuma namazına gelir, insanların (omuzları ve) boyunları
1 Cuma, 9.
2 İ.Mâce, Hadis No: 11256; EtTac, 1/2734.
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üzerinden aşarak ilerlemez, İmam-Hatib minbere çıkıp hutbeyi bitirinceye ve
namazını kıldırıncaya kadar susar ve Allah’ın kendisine farz kıldığı Cuma namazını da kılarsa, kıldığı cuma namazı o cuma ile bir önceki cuma arasındaki günahları örter.”3
“Cuma günü vazifeli melekler cami kapılarından her birini tutarlar. Cuma namazına gelen müminleri öncelik durumlarına göre birinci ve ikinci şeklinde yazarlar. Îmam-Hatip (minbere) çıktığı anda kayıt defterlerini kapatırlar
da hutbeyi dinlerler.
Cuma günü Cuma namazına erkence gelen bir deve kurban etmiş gibi sevap alır. Bir süre sonra gelen sığır kurban etmiş gibi, bundan sonra gelen de
boynuzlu koç kurban etmiş gibi sevap alır. Daha sonra ezan okunacağı sırada gelen kişi ise cuma namazını kılıp yalnız cuma namazı sevabını almak için
gelmiş olur.”4
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[“Her kim cuma günü gusül abdesti alır, erkence ve yaya olarak camiye
gelir, İmam-Hatib’e yaklaşarak yanındakilerle konuşmaksızın ve işaretleşmeksizin hutbeyi güzelce dinlerse, o kişi için attığı her bir adıma karşılık ona gündüzleri oruçla geceleri namazla geçen bir yıllık ibadet sevabı gibi sevap verilir.”
“Cuma (namazının başlaması ile bitirilmesi arasın) da öyle bir an vardır
ki bu âna tesadüfle (haram bir dilekte bulunmaksızın) duâ eden kula Allah
istediğini verir.”]5
Müminler!
Açıkladığımız, âhiretimize dönük faydaları yanında cuma namazlarının
yaşadığımız hayata yönelik pek çok sosyal faydaları da vardır.
a) Cuma namazları toplum fertleri arasında kaynaşmayı, İslâmî ölçüler
çizgisinde birleşmeyi ve aynı prensipler zaviyesinden hayatı değerlendirmeyi sağlayan ibâdettir.
Zira her bir mümin erkek, bulunduğu çevrenin camiinde o muhitin fertleri ile omuz omuza saf tutmak mecburiyetindedir.

3 EtTac 1/280; İ. Mâce, Hadis No: 1086.
4 İ. Mace, Hn. 1092.
5 EtTac, 1/2801, 290.

Özellikle farklı soylardan ve ırklardan müminleri haftada bir kez birleştiren
cuma namazlarının toplum birliği ve barışını sağlayıcı özelliği pek büyüktür.
b) Cuma namazları, okunan hutbelerle mümin fertlere sürekli öğretim/
eğitim sağlayan ibâdettir.
Tam bir inanç ve ibâdet duygusu içersinde ve gereğini yapmak amacıyla
dinlenen hutbeler çok mühim bir toplum eğitimdir.
İslâm Dini’nin yüklediği ferdî ve sosyal görevlerin sürekli bir şekilde öğretildiği bir toplumda ise fertlerin maddî ve manevî yönden gelişecekleri açıktır.
c) Cuma namazları muhitin inançlı, ibâdetli, ahlâklı .ve toplumcu müminlerini birbirlerine tanıtarak faziletlilerin güç birliğini doğuran ve müminlerin birbirlerini uyarma ve yönlendirme vasatını(ortamını) hazırlayan ibadettir.
d) Cuma namazları ve hutbeleri, mümin fertleri moral gücü bakımından
takviye eden, Helâl ve haram duygularını pekiştiren ve haklar konusunda hassaslaştıran ve ekonomik verime de dolaylı bir yarar sağlayan ibadettir.
İnanarak ve arzu ederek Cuma namazı kılan müminlerin barışçı, tutumlu, vazifeşinas, verimli ve zarardan sakınan/sakındıran kişiler oldukları bilinen bir gerçektir.
İslâm Dinindeki önemine, ferdi yetiştiren ve toplumu geliştiren faydalarına işaret ettiğimiz Cuma namazları Rabbimizin emri olarak en temel vazifelerimizdendir. Vazifemiz olduğu için de kılma hürriyeti en tabîi hakkımızdır.
Topluca Cuma namazı kılmak dahil ibadet hürriyeti İslâm Hukûku’nun
yanısıra, insan hakları ve özgürlüklerine saygılı ve hukuka dayalı bütün sistemlerin de tanıdığı haktır.
Böyle iken kendi insanlarımız tarafından batının kültürel ve ekonomik
sömürüsüne aracı kılınan laiklik,genelde temel haklarımızı özelde ibadet hürriyetimizi çiğneme aracına dönüştürülmüştür.
Yapılmakta olan zulmü şöylece misallendirebiliriz:
Orta ve yüksek öğretimde milyonlarca gencimize, cuma namazı kılma
imkânı verilmemektedir.
Kamu ye özel sektördeki pek çok iş yerlerinde cuma namazı kılabilme
hürriyeti prangaya vurulmaktadır. Ordumuzda subaylarımıza yönelik manevi
baskılar ise sürdürülmektedir.
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Sistemin değil,yöneticilerimizin hoşgörüsünden yararlanılarak kullanılan
imkânlar ise hala son derece kısıtlıdır.
Sormalı ve sordurmalıyız.
Bu zulüm nereden kaynaklanıyor?
“Allah’ın mescitlerinde Allah’a ibâdet edilmesini engelleyenlerden daha zâlim
kim vardır?...”6 anlamındaki Kur’ân sorusunu yönelterek diyoruz ki yasal haklarımızı tanımaz barbarlar, nereden güç alıyorlar?
Milletimize rağmen kamu ve özel sektörde Allah’a ibadeti engelleyici şartları oluşturan modern putperestler, hangi iç ve dış otoriteye güveniyorlar?
Müminler!
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Özel halleri, ileri derecede hamilelikleri ve çocuklu oluşları gibi kendilerine özgü mazeretleri sebebiyle Cuma namazına katılma sorumlulukları erkekler nazaran daha az olan kadınlarımız da dâhil olmak üzere Cuma namazlarımızı kılmaya devam etmeliyiz.
Mümin memur ve işçiler olarak çiğnenen yasal haklarımızı savunmalıyız.
Bu ülkede Cuma namazı kılma özgürlüğünün bulunmadığı okul, üniversite, alay ve iş yeri istemediğimizi de duyurmalıyız.
Cuma Mesajımızı Peygamberimizin cuma namazının İslâm Dini’ndeki
önemini de açıklayan bir cuma hutbelerinden bölümler sunarak bitiriyorum:
“Ey insanlar! Ölüm gelip çatmadan önce (işlediğiniz) günahlara tövbe ederek
Allah’a yönelin.
(Hastalık, yaşlılık ve yoksulluk gibi) engellerle kuşatılmadan önce güzel ameller yapmakta acele edin.
Rabbimizi (emirleri ve yasaklarıyla, mübarek isim ve sıfatlarıyla) çok çok zikrederek, gizli ve açık çokça da sadaka vererek/yardımda bulunarak Rabbinize karşı üzerinizdeki kulluk görevlerinizi yapın. Böyle yaparsanız Rabbiniz tarafından rızıklandırılırsınız, yardım görürsünüz, işleriniz de düzene sokulur.
İyice biliniz ki Allah yaşamakta olduğum bu senenin bu ayının bu gününde ve
burada cuma namazını Kıyamet Günü’ne kadar devam etmek üzere siz müminlere
farz kılmıştır.

6 Bakara 113.

Her kim benim hayatımda veya ölümümden sonra, adaletli veya zâlim bir yöneticinin yönetimi altında bulunuyorken farziyetine inanmayarak veya kılınmasını
önemsemeyerek cuma namazını kılmazsa, Allah onun hayatına düzen, yaşayışına
huzur vermesin ve işlerini bereketli kılmasın.
Çok iyi biliniz ki Cuma namazını kılmayan kişinin tövbe etmedikçe Allah katında kabul olunur namazı da zekâtı da, orucu da, haccı da yoktur. Onun (diğer) hayırları da kabul olunmaz.”7
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7 S. İbnü Mâce, Hadis No: 1081.

Kurban

Yüce Allah bütün yeryüzü varlıklarını biz insanlar için yaratmıştır. Bize
verilen nimetlerin bir bölümünü genelde hayvanlar, özelde ise ot yiyen küçük
ve büyük baş hayvanlar oluşturmaktadır.
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Bütün nimetler şükür gerektirdiği gibi örneğin sırtlarından sütlerinden,
derilerinden ve etlerinden yararlandığımız; ilmî çalışmalarımızda ve sanatsal
faaliyetlerimizde faydalandığımız hayvanlar da nimet olarak şükrü gerektirir.
Onlar için zekât ve ödünç vererek şükredebileceğimiz gibi onlardan kurban
keserek de şükredebiliriz. Bunun içindir ki Rabbimiz ilâhî şerîatlerde rızası için
kurban kesilmesini kendisine şükür/ibadet yolu olarak meşrulaştırmıştır.1
Kur’ân’ın şükür görevi olarak kesilmesini öğütlediği kurbanın İslâm Dinindeki önemini Peygamberimiz şöyle açıklar;
“İnsan kurban bayramı günlerinde Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel-ibâdet yapmadı ve de yapamaz.
Kurbanlarınız, Kıyamet Gününde boynuzları, tırnakları ve kılları ile Allah’ın
huzuruna gelecek.
Çok iyi biliniz ki Kurbanlarınızın kanı yere düşmeden kurban ibadetiniz Allah
(katında varacağı) mekâna yükselir.”
“Sizin için kurbanlarınızın her bir kılı ve her bir tüyü için bir birim sevap vardır.”2
Müminler!
Peygamberimizi sözleriyle önemini açıklamaya çalıştığımız mübarek bir
ibâdet olan ve sosyal adalet duygularını fiilen geliştiren Kurban, Hz. İbrahim
1 Yasin 71; Hac 34.
2 İ.Mâce, Hn.3126; Müsned 4/368.

ve Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed’den intikal edegelmiş bir şükür vazifemizdir.
Bu şükür görevini isteyen her kes yapabilir. Sevabını da alır. Ancak, yapılmamasında ötürü sorumluluk altına girecekler bu görevi yapabilecek malî
gücü olanlardır.
-Allah şanını ve bağlılarını artırsın- Sevgili Peygamberimiz bu gerçeği şöylece açıklar:
“Malî gücü olup da Kurban kesmeyen kişi bizim Camiimize yaklaşmasın.”3
Bu durumda ihtiyaçlarını karşılayabilen, borcu olmayan ve de hayvanların nisabı olan 40 koyun veya 30 inek ya da 5 deve alabilecek değerde paraya
veya ticaret malına malik olan kişi kurban kesmelidir.
Kurban ibadetine karşı çıkılan devrimizde Kurban kesmeyi yürekten arzulamalıyız. Arzular da Kurban kesemezsek, kesmiş gibi sevap alırız. Bunda
şüphemiz olmasın.
Çünkü Peygamberimiz bizleri şöyle müjdelemektedir:
“... Bir kişi bir hayır yapmayı ister de maddî ve manevî imkânsızlıklar sebebiyle
yapamazsa, Allah o kişiyi istediği hayrı yapmış gibi mükâfatlandırır.”4
Müminler!
“Kurban, beş yaşını yitirmiş deveden, iki yaşını ikmal etmiş sığırdan; bir
yaşını tamamlamış koyun ve keçiden olur. Koyun ve keçi bir kişiden; deve ve
sığır, -en fazla- yedi kişiden kurban olur. Ancak, o yedi kişinin kurban niyetinde ittifakları şarttır. Kurban edilecek hayvanlar, vücutça sağlam; gürbüz ve
arızasız olmalıdır. Bir veya iki gözü olmayan kör; boynuzu, kulağı kökünden
veya yarısından fazla kopmuş; dişlerinin çoğu dökülmüş; kesilecek yere kadar yürüyemeyen topal; sürüyü takip edemeyecek derecede zayıf hayvanlardan kurban olmaz. Uyuz vesaire gibi hastalıklar dolayısıyla bir deri bir kemik
kalmış hayvanlardan da kurban caiz değildir.
Kurbanlar, sağlam alınıp elimizde arızalanmış bulunursa zenginler için
başka bir hayvan almak lâzımdır. Hayvanı değiştirmeye gücü yetmeyen fakirlere, ellerindeki arızalı kurban kâfidir.”5

3 a.g.e. Hadis No: 3123.
4 Riyâzus-Salihin Hn.12.
5 A. Şeref Güzelyazıcı, Mü’minlere Hutbeler, 1/343.
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Kurbanla ilgili olarak özetle sunduğumuz ve bilmemiz gereken bu bilgilerin yanısıra aşağıdaki malumatı vermeyi de gerekli görüyoruz.
a) Bayram namazımızı kıldıktan sonra başkaca bir iş yapmadan, kabir ziyaretinde dahî bulunmadan kurbanımızı kesmeliyiz. Zira Peygamberimiz böyle yapmış ve yapılmasını da emretmiştir.6
b) Kurban kesecekler mâlî durumlarına göre kurban kesmelidirler.
Bir sığırı tek başına kurban edebilecek malî gücü olan müminler daha fazla sadaka ve hediye verip daha çok sevap almak için yalnız başlarına kesmeyi tercih etmelidirler.
Küçükbaş hayvanların veya yedi ortağa kadar büyük baş hayvanların kurban edilir olması bütün müminlerin veya nisab miktarı malî güce yeni ulaşmış
müminlerin kurban kesebilmeleri içindir.
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Peygamberimiz bu gerçeği açıklamak ve malî gücü yüksek olanları İslâm
Dini’nin özüne yönlendirmek için şöyle buyurmuştur.
“Kurbanlarınızı büyükçe/büyük baş hayvanlardan alıp kesiniz. Zira onlar sizi
Cehennem köprüsü Sırat’tan geçirerek (Cennete ulaştıracak) bineklerinizdir.”7
c) Gelenekleşen İslâmî usulümüz, kurban etlerinin üçte birini fakirlere,
üçte birini komşulara verip kalan üçte birini de ailemize ayırmaktır.
Ancak yıl boyunca ailece doyacak kadar et alamayanlarımızın büyük çoğunluğu teşkil ettiği devrimizde, sene içinde arzuladıkları kadar et alabilenlerimiz kurbanlarından kendilerine üç günlük et ayırıp diğerini dağıtmalıdırlar.
Peygamberimizin tavsiyesine ve kurban kesme gayesine uygun olan şüphesiz budur. Çünkü geçim sıkıntısı çekilen bir senenin kurban bayramında
Peygamberimiz müminlere şöyle emir buyurmuştur.
- Kurban, kesenleriniz kendi evlerine üç gün yetecek kadarından fazla
kurban eti ayırmasınlar.
Bu emri tatbik eden müminler bir yıl sonraki kurban bayramında sordular:
 Ya, Resûlellah! Bu sene de geçen sene yaptığımız gibi mi yapalım?
Peygamberimiz de şöyle buyurdular:
- Geçen yıl halkta geçim sıkıntısı vardı. Bu sebeple onlara daha çok yardımcı olmanızı istemiştim.
6 İ.Mace Hn. 3152.
7 Keşfül-Hafa Hn.1794.

Fakat bu yıl durum oldukça iyidir. Şimdi yiyin, (fakirlerinize, komşularınıza ve misafirlerinize) yedirin. Bir miktar da kendinize ayırın.8
Müminler!
d) Gönülleri Kurban bayramı sevincinin ve kurban ibadeti arzusunun kuşattığı, yaşadığımız şu günler Rabbimizi çok çok anmamız gereken pek mübarek günlerdir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Allah katında onuncusu Kurban bayramının birinci günü olan on günden daha faziletli günler yoktur. Bu günlerde Allah’ı çokça anınız.”9
Bu mukaddes on günün dokuzuncusu olan arefe günü sabah namazından
başlamak ve bayramın dördüncü günü ikindi namazında bitirmek üzere yirmi
üç vakit namazda farzların hemen akabinde tekbîr getirmeliyiz.
“Allahu Ekber. Allahu Ekber. Lailâhe illellahu vellahu Ekber. Allahu Ekber ve
Lillahil-hamd.” şeklinde tekbîr getirilmesi vacibdir. Tekbîr getirmek bize Peygamberlerden intikal etmiş en güzel zikir cümlelerindendir.
Tekbîrler getirmeli, Hac ibadetinin yapıldığı arefe ve bayram günlerini de
geceleriyle birlikte ibadetler ve hayırlarla değerlendirmeliyiz.
Kurban bayramı günlerimizin:
İnsana kulluktan Allah’a kulluğa
Tefrikadan birliğe
Çıkarcılıktan-toplumculuğa, geçiş günlerimiz olmasını Yüce Rabbimden
niyaz eder, hutbemizi Kurban ibâdeti ile ilgili bir âyetle bitiririm:
“…İşte Biz yararlandığınız hayvanları şükretmeniz için sizin hizmetinize vermiş bulunuyoruz. Çok iyi biliniz ki Kurbanlarınızın ne etleri ve ne de kanları Allah’a
erişmez. Fakat sizden O’na yalnız O’nun rızasını kazanmak için yaptığınız ihlaslı
ameller ulaşır.
Sizi İslâm Dini’ne erdirmesine karşılık Allah’ı yüceltmeniz için Rabbiniz bu
kurbanlık hayvanları size boyun eğdirdi
Artık Sen (Ey Peygamber!) Allah’ı görür gibi ibâdet edenleri (Cennet’le) müjdele.”10

8 Buhari Edahi 16.
9 Tirmizi Hn.758.
10 Hac 378.
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İsra ve Mirac İnsanlığın Dönüm Olayıdır

Bütün yeryüzünü insanlar, insanları da Kendi zatına ibadet etmeleri için
yaratan Yüce Allah, bu amaçla onlar için uyulması gerekli yasalar koymuştur.
Emirleri ve yasaklarını oluşturan bu yasalarını da insanlar içinden seçerek görevlendirdiği peygamberlerle bildirmiştir.
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Peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed diğer bütün peygamberler gibi kendisine vahyedilen ilâhî emirleri ve yasakları tebliğ etmeye başladığı zaman Mekke’de egemen olan putperest sömürücülerin lisanî ve fiilî saldırılarına uğradı.
Bu zalimlerin zulümlerini giderek artırdıkları ve peygamberimizle birlikte
ilk müminleri çok yönlü bir baskı ve terör altında ezdikleri Mekke döneminin
ilk yıllarında Peygamberimiz ve ona inananlar iyice bunalmışlardı.
İlâhî bir yardımın beklenildiği böyle bir vasatta Allah Zülcelâl, Peygamberine gücünün bütün varlıklara geçerli olduğunu filen açıklamak, tebliğ ettirdiği gerçekleri kafa gözüyle göstermek ve müminleri yeni bir denemeden geçirmek için İsrâ ve Mi’rac mu’cizesini gerçekleştirdi.
Rabbimiz İsrâ sûresinin birinci âyetinde İsra ve Mi’rac olayının İsrâ bölümünü ve nedenini şöyle açıklar:
“Bütün yüceliklerle vasıflı ye tüm eksikliklerden beri olan Allah, kulu Muhammedi Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya1 yürüttü.
1 Kur’ân’ın tefsircilerinin tamamına yakını Kur’ân’da geçen ve BeytülMakdis de denilen El
Mescidul-Aksa’nın Kudus’deki Süleyman Mabedi olduğu görüşündedir. Günümüzdeki
Mescid-i Aksa Süleyman Mabedi’nin güney tarafındaki camiye denilmektedir. Hicri 66-73
yılları arasında yapılmıştır.

O’na âyetlerimizin, bir kısmını gösterelim diye (O’nu yürüttük.) Gerçekten Allah işiten ve görendir.”
Yüce Mevlâmızın Necm suresinde Mi’rac bölümüne de değindiği bu Mukaddes olayı Peygamberimiz ayrıntılarıyla anlatmıştır.
Biraz olsun aydınlanabilmek için hutbemizde Peygamberimizin açıkladıklarından özetin özetini sunmakla yetineceğiz.
Müminler!
-Allah şanını ve bağlılarını artırsın- Hz. Peygamber Kâbe’nin bir bölümü
olan Hıcir mevkiinde bulunuyorken vahiy meleği Cebrâîl (Cibrîl) gelerek Peygamberimizin göğsünü yardı. Kalbini, içi irfan dolu bir kapta yıkadı, sonra yerine yerleştirdi.
Böylece Peygamberimiz İsrâ ve Mi’rac için bedenen de hazırlatıldı.
Peygamberimiz, adımlarını gözün görüş alanının nihaî noktasına atabilen Burak adlı/ışık hızlı bir araçla ve Cebrâîl’in refakatinde Kudüs’teki Beyti
Makdîs’e; ElMescidülAksa’ya getirildi.
Hz. Süleyman Peygamber tarafından inşa edilmiş olan Beyt-i Makdîs’de
namaz kıldı. Kabir âlemine özgü vücûdlarıyla hazır bulunan Peygamberler de
onunla kıldılar.
Peygamberimiz namazın akabinde, insanların ruhlarının dünya semasına
çıkarıldığı pek güzel bir araç olan Miraçla dünya semasına çıkarıldı.
Bu birinci gökte Peygamberimiz Hz. Adem’le merhabalaşıp görüştü.
Sonra da kendisine günah işleyenlerin (kabirde) hangi suça ne şekilde ceza görecekleri gösterildi.
Peygamberimiz, zulmederek yetim mallarını yiyenlerin deve dudakları gibi olan dudakları arasından ağızlarına ateşten korlar sokularak azab edildiklerini ve bu korların aşağılarından çıktığını gördü.
Faiz yiyenlerin, eve benzeyen karınları içindeki dıştan görülebilen yılanlarla azâb olunduklarını müşahede etti.
Peygamberimiz insanların gıybetini yapanların derilerinden kesilen parçalar ağızlarına tıkılarak azablandıklarını, zinakâr kadınların da göğüslerinden
asılarak cezalandırıldıklarını izledi.
Zina eden mümin erkeklerin pek güzel kebapların bulunduğu bir sofrada önlerine konulan leşlerden yedirilerek azâb edildiklerini de gören Peygam-
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berimiz, daha sonra yine Cebrâîl’in refakatinde ve melekler tarafından ikinci
semaya çıkarıldı.
İkinci semâda Hz. İsa ve Yahya Peygamberlerle merhabalaşıp görüşen peygamberimiz, sırasıyla çıkarıldığı üçüncü semada Hz. Yusuf’la, dördüncü semada Hz. İdris’le, beşinci semada Hz. Harun’la, altıncı semada Hz. Musa ile merhabalaşıp sohbet buyurdu. Peygamberimiz yedinci semada Beyt-i Ma’mur’da
da Hz. İbrahim’le görüştü.
Meleklerin göklerdeki Kâbesi olan ve her gün 70 bin melek tarafından ziyaret edilen Beyt-i Ma’mur’a giren Peygamberimiz burada namaz kıldı.
Peygamberimiz yedinci semadan sonra yine Cebrâîl ile birlikte yaratılmış
varlıkların nihaî hududunu teşkil eden Sidretül-Müntehaya getirildi.
Sidretül-Münteha bir süvarinin yetmiş yılda gölgesinin sınırlarını aşamayacağı ve bir yaprağı bu ümmeti bürüyecek büyüklükte bir ağaçla sembolize
edilen âlemdir.
742

Yakınında şehitler ve muttakilerin Cennet’i, Cennetül-Me’va’nın bulunduğu Sidretül-Münteha’da Selsebîl adlı bir kaynaktan ayrılan Rahmet nehrinde yıkanan Peygamberimiz Selsebîl’in ikinci kolu olan Kevser’i takip ederek
Cennet’e girdi.
Cennet’te hiç bir gözün görmediği, hiç bir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin kalbinde tasavvur edemeyeceği nimetleri gören Peygamberimize daha
sonra da bütün dehşeti ve azabı ile Cehennem gösterildi.
Bütün bu görüşme ve müşahedelerden sonra Peygamberimiz Refref adlı
araçla Sidretül-Münteha’dan da yükseklere çıkarıldı.
Kâinatın mukadderatını çizen ilâhî kalemlerin cızırtılarını işitecek makamlara erdirilen Peygamberimiz, zaman mekan ve yönün bulunmadığı Arş’a
yaklaştırıldı.
Burada Rabbimizin “yaklaş” emrini alan Peygamberimiz, yaklaştı da Allah
aracısız olarak O’na vahyedeceği sırları ve marifetleri vahyetti.
Değinilen safhası, ancak büyük Allah dostlarının sezinleyebileceği sırlar
içinde geçen bu ilâhî vuslatta Peygamberimize ümmeti için namazın farz kılındığı da bildirildi.
Peygamberimiz dönüşünde yükseliş yolunu takib ederek Beyt-i Makdis’e
indi ve oradan Burak’la Mekke’ye döndü.

Bütün bu İsrâ ve Mi’rac bölümlerini içine alan olaylar dizisi gecenin cüz’î
bir vaktinde cereyan etti.”
Hz. Muhammed’e lutfedildiği için insanlığın bir dönüm noktasını teşkil
eden ve on dört asır önce kavrayıcı gönüllere geleceğin feza çağı olacağını duyuran İsrâ ve Mi’rac olayını Peygamberimiz bu kutlu olayın sabahında inançlı
ve inançsız bütün Mekkelilere duyurdu ve bu duyuru Mekke’yi derinden sarstı.
Mekke kâfirleri “böyle bir şey olamaz” diyerek inkâr ve alay cümbüşüne
kalktılar, cinnet suçlamasını dillerine doladılar.
İman şuuru ve zevkine erememiş bazı zayıf inançlı müminler de tereddüt
karanlığında tökezlediler.
Allah için mallarını, ailelerini ve yurtlarını bırakıp Medine’ye hicret edebilecek ve kurulacak İslâm devletine kanıyla harç yoğurabilecek müminleri ortaya çıkarmak için ilâhî bir imtihan olan İsrâ ve Mi’rac imanla küfür arasında
bir sınır oldu.
Kıyamet Günü’ne kadar gelecek müminler için de bir deneme olmaya devam edecektir.
Rabbimiz bu gerçeği şöyle açıklar:
“... (Ey Peygamber!) Sana (İsrâ ve Mi’rac gecesinde) gösterdiğimiz o gösterimi insanlar için bir deneme kıldık...”
Müminler!
Bütün varlıkları yaratan ve tabîat kanunlarını koyup yaşatan Mevlâmız değilmiş gibi Rabbimizin Peygamberimizi yücelttiği İsrâ ve Mi’rac’ı inkâr edenler sualler sormaya başladılar.
Peygamberimiz anlatıyor:
“Kureyş bana (İsra gecesi) yaptığım geziden/ gördüğüm yerlerden soruyordu.
Özellikle Beyt-i Makdis ile ilgili öyle şeyler sordular ki ben onları tesbit etmemiştim. Belirlemediğim için de öylesine bunalıma düştüm ki böylesine bir sıkıntıya
hiç mi hiç düşmemiştim.
Bunun üzerine Allah benim için (mekân engelini) kaldırdı. Bana ne sordularsa El-Mescidül Aksa’ya; Beyt-i Makdis’e bakarak onlara cevabını verdim.”
Müminler!
İsra ve Mirac olayını gerçekleştiren Allah’tır. Allah’ın koyduğu tabîat kanunları çevresinde ve O’nun verdiği akıl ve duyu organlarının rehberliğinde
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yapılan çalışmalarla uzayda ses ve resimlerin nakledildiği ve eşyanın nakline
çalışıldığı dünyamızda biz -farklı görüşler ve yorumları da yermeksizin- imanımızla olduğu kadar ilmî bir mantıkla da inanıyoruz ki İsrâ ve Mi’rac haktır.
Kur’ân ve Sünnet’in bildirdiği şekilde olmuştur.
Rûhu ve rûha ait değerleri zaman ve mekan dışı kılarak insana rûhî mi’raclar yolunu açan Hz. Allah, Peygamberimizin “Müminlerin nûru ve miracıdır.”
şeklinde vasfettiği namazı bu mübarek gecede farz kılmıştır.
İsrâ ve Mi’racın bu yıldönümünde imanlarımızı İsrâ ve Mi’rac’la şuur plânında yeniden tazeleyelim. Bu mübarek gecede farz kılman ve müminlerin
Mi’rac’ı olan beş vakit namaza devam kararını alalım. Çünkü İslâm’da namaz
olmazsa olmazdır.
Hutbemizi Mi’raç’ta vahyedilen ve biz müminlere yapmamız gereken bir
duâ türünü öğreten Bakara Sûresinin son âyeti ile bitiriyorum:
“... Ey Rabbimiz! Unuttuk yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme.
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Ey Rabbimiz! Bize bizden önceki toplumlara yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey
Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden (çıkan günahları)
sil, bağışla, bizi yarlığa, bize merhamet et. Sen bizim mevlâmızsın. Artık kâfirler
topluluğuna karşı da bize yardım et.”2

2 İsra ve Mi’rac’la ilgili olarak hutbemizde geçen bütün hadisler ve açıklamalar ana hatlarıyla Hamdi Yazır merhumun Hak Dini Kur’ân Dili tefsirinin İsra ve Necm sûrelerinde geçtiği gibi, İbn-i Kesir, Alusî ve diğer büyük tefsirlerimizde de geçmektedir.

Ameller İhlasla İbadete Dönüşür

Bütün varlıkların halikı olan Rabbimiz, “Ben insanları ve cinleri ancak bana
ibâdet etmeleri için yarattım.” buyurmaktadır.
Böylece yaratılış sebebimizi açıklayan Rabbimiz ibâdet görevimizi ölüm
gelinceye kadar sürdürmemizi şöylece açıklamaktadır:
“Allah, göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbidir. O’na ibâdet et ve O’na
ibâdette sabret...”
“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibâdetini sürdür.”1
Müminler!
Yaratılış sebebimiz, ana mükellefiyetimiz ve ölüm gelinceye kadar sürekli vazifemiz olan ibâdet, hayatı Allah’ın ve Peygamberini Hz. Muhammed’in
emirleri ve yasaklarına göre düzenleyerek yaşamaktır.
Amelî hayatımızı oluşturan söz, iş ve davranışlarımızın ibadet olabilmesi için, ilâhî emir ve yasaklara uygun olması kadar Allah’ın rızasını kazanmak
gayesi ile de yapılmış olması lâzımdır.
Yapılanı yalnız ve yalnız Allahın rızasını kazanmak için yapmak ise ihlâstır.
Peygamberimizin özlü tariflerine göre,
“İhlâs: Rabbim Allah’tır deyip hayatı Allah’ın rızasına dönük olarak emrolunduğumuz üzere dosdoğru yaşamaktır.”
Rabbimizin “Sırlarımdan bir sırdır. Onu ancak sevdiğim kullarımın kalplerine yerleştiririm.” buyurduğu ihlâs amelleri ibâdete dönüştüren ana şarttır.

1 Zâriyat 56; Meryem 55; Hicr 99.
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Bu özelliği sebebiyledir ki ihlasla yapılması halinde ticarette dürüstlük,
imalâtta doğruluk, yönetimde adalet, akrabaya ziyaret ve komşulara ikram ve
benzeri bütün ameller ibâdet olur.
Özetle Allah’ın rızası olarak tanımlanabilecek ihlâs ölçü alınmazsa aşağıda açıklanacağı üzere kılınacak namazlar, verilecek zekâtlar ve yapılacak haclar da verimsiz uğraşılara,hatta Allah’ın gazabına neden olacak günahlara dönüşürler.
İhlâslılık ve ihlâssızlık böylesine önemli neticeler verebildiği içindir ki biz
ilâhî emir ve yasakları ve bu çerçeve içine girebilecek amelleri ihlâsla yapmakla emrolunduk.
Zümer Sûresi Âyet 3:
“... (Emirleri ve yasaklarını) ancak ihlâs ile uygulayarak Allah’a ibâdet et.”
Kehf Sûresi Âyet 110:
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“... Kim Rabbin (in rızasına ve O’nun nimetlerin)e kavuşmayı arzu ediyorsa
ihlâslı ameller yapsın ve Rabbine ibadette hiç bir kişiyi (ilkeyi ve kurumu O’na) ortak koşmasın.”
Müminler!
Şanı Yüce olan Allah. bizim yüceler yücesi zatına karşı yaptığımız doğrudan ibâdetlere, emirleri ve yasakları doğrultusunda fertlere ve topluma karşı
yaptığımız ibadet nitelikli amellere muhtaç değildir.
Bu sebeple Rabbimiz, yüklediği kulluk görevlerinin kendi rızası için yapılıp yapılmadığına bakar. “Ancak emirleri ve yasaklarına verdiği değer kadar
kuluna kıymet verir.” Bu gerçeği Peygamberimiz şöyle açıklıyor:
[“Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. O, ancak kalplerinize ve işlerinize bakar.”
“Çünkü ameller; (sözler, işler ve davranışlar) ancak niyetlere göre değer kazanır veya değer yitirir.”]2
Rabbimizin ve Peygamberimizin emri olan ihlâsı kazanmanın şartı, amellerimizi Allah rızası için yapmaktır, Bir diğer anlatımla yalnızken yaptığımız
güzellikte insanlar arasında, insanlar arasında yaptığımız güzellikte yalnızken
de yapmaktır Ölçü budur.
2 C. Sağır 1/74, R. Salihin B. İhlas...

Peygamberimiz somut bir örnek üzerinde bu ölçüyü şöyle açıklıyor:
“Bir kul insanlar arasında namaz kıldığında güzelce kılar, sonra yalnız kaldığında da aynı derecede itinalı ve huşu ile kılarsa Allah zülcelâl şöyle buyurur:
- İşte bu kul, benim gerçek ihlâslı kulumdur.”
Müminler!
Allah katında amellerimizi ibâdetlere dönüştüren ihlâs, ibâdetlerimizin
kabulüne de sebeptir.
Bu gerçeği açıklayan hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Kıyamet Günü’nde insanların amelleri mühürlü âmel kitaplarıyla Allah’ın
huzuruna getirilir.
Allah zülcelâl (hakkında hüküm verdiği bir kulla ilgili olarak vazifeli meleklerine şöyle) emir buyurur:
 Şu, şu, amelleri karalayıp atınız. Ancak diğerlerini kabul edip mükâfat
işlemi yapınız.
Melekler (hayrete düşerek) şöyle derler:
 Ya Rab! Biz bu kuldan ancak hayırlı ameller gördük.
Rabbimiz de şöyle buyurur:
“- Onun (hayır gibi görülen bu) amelleri benim rızam için değildi. (Mükâfat ve
ceza vereceğim) bu Yüce Günde ancak ve ancak benim rızam için yapılan amelleri
kabul edeceğim.”
Amellerimiz için yegâne değer ölçüsü ihlâs olduğundan yapılan az amel
de insan için sebeb-i saadet olur.
Nitekim Peygamberimiz de şöyle buyururlar:
[“Amellerin en faziletlisi az da olsa devamlı (ve ihlaslı) olarak yapılanıdır.”
“Dinî görevlerini ihlasla yap. Bu takdirde az amel de sana yeter.”]3
Yaptığımız açıklamalardan da anlaşılacağı üzere sırf Allah rızası için değil
de mal kazanmak, mevki edinmek, insanların övgüsünü sağlamak ve şehevî
emellere ulaşmak gibi gayelerle yapılan ameller çok çok da olsa önemsizdir.
Kulluk nişanesi olmaktan uzaktır. Ömür sermayesinin kaybıdır.

3 C. Sağır 1/14.
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Peygamberimiz bir hadislerinde ihlâssız amellerin uğrayacağı akibeti şöyle açıklıyor:
“Vuku bulacağında şüphe olmayan Kıyamet Günü’nde Allah insanları
toplayacak. Sonra bir vazifeli melek şöyle ilân edecek:
- Kim yalnızca Allah için yapması gereken bir amele, (beğenisini kazanmak için) bir başkasını ortak kılarsa amelinin mükâfatını Allah’tan değil, O’na
ortak koştuğundan istesin.”
Şeklen meşru ve güzel görünse de Allah için yapılmayan iş Allah katında
değersizdir. O işten halk yararlansa da yapıcısı faydalanamaz.
Evet yapılan iş, vatan için, millet için, tarih için, haklar ve hürriyetlerin
savunulması için de olsa Allah’ın rızası gaye edinilmiyorsa neticesizdir.

748

Öğüt vermek, nakdî yardım yapmak, tevazu göstermek hatta çocuklarımızın nafakası için çalışmak gibi Allah’ın rızası kazanılabilecek her hangi bir
işi Rabbimizin sevgisine ermek için yapmamak, bizleri yalnız sevaptan mahrum kılmaz. Mevlâmızın azabına da sürükler.
Maûn sûresinde gösteriş için namaz kılanların Cehennemin Veyl azabına
uğrayacakları bildirilmiştir.
Peygamberimiz de mevzuumuzla alâkalı bir hadislerinde şöyle buyurmuştur:
“Kıyamet Günü’nde insanlardan ilk sorguya çekilip hakkında hüküm verilecek üç kişiden biri insanların gerçek şehid olduğunu zannettikleri kişidir.
Bu kişi Allah’ın huzûruna çıkarılacaktır. Rabbimiz ona verdiği nimetlerini
hatırlatacak, o da hatırlayacaktır. Sonra da soracak:
- Bu nimetler karşılığında ne yaptın? O da:
 Allahım! Senin uğrunda savaştım ve şehit düştüm,diyecek.
(Diyecek ama) Rabbimizden şu karşılığı alacak:
- (Hayır, hayır,) sen yalan söylüyorsun. Sen, ancak sana kahraman denilmesi için savaştın. (Benim için savaşmadın.) Nitekim sen, -kahraman bir adamdı- denilerek de anıldın.
Bu muhakemeden sonra Rabbimizin emri üzerine bu kişi yüzükoyun sürülerek Cehennem’e atılacak.”
Peygamberimiz bu hadislerinde gösteriş için harcama yapan mal sahibi-

nin ve şöhret yapmak ve mevki edinmek için konuşan, yazan ve okutan alimin
de aynı tarz muhakemeden sonra Cehennem’e atılacaklarını bildirmektedir.4
Müminler!
Allah’ın rızasını kazandıracak amelleri, insanların takdirleri ve övgülerini
kazanmak için yapmanın, Allah katında böylesine bir âkibete uğratması Allaha ortak koşmak derecesinde bir günah/suç olmasındandır.
Peygamberimiz bu gerçeği açıklamak için şöyle buyurmuşlardır:
“Ümmetimle ilgili olarak korktuklarınım en korkutucu’ olanı Allah’a ortak koşmalarıdır. Sözlerimi iyi kavrayın.
Ben size onlar güneşe, aya ve puta tapacaklar demiyorum. Fakat Allah’tan
başkasının (emirleri ve arzularına göre; onların beğenisini kazanmak için) işler
yapacaklardır…”5
Rabbimden, insanların gözünde büyürken kendi nezdinde küçülmekten
bizi korumasını diler hutbemi ihlaslı kullara verilecek nimetleri müjdeleyen
bir Hadîs-i Kudsî ile bitiriyorum:
Rabbimiz şöyle buyuruyor:
“Ben, rızamı gaye edinmiş kullarım için hiç bir gözün görmediği hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir kalbin tasavvur edemeyeceği göz aydınlığı nimetler hazırladım.”6

4 R. Salihin, B. Tahrimir-Riya.
5 İ. Mace Hn. 4205.
6 Bu hutbede geçen ve kaynağı verilmeyen hadisler, İbn-ü Kesir tefsirinin Kehf Sûresinin son
âyetinin izahında ve Gazalî’nin Îhyaü-Ulûm’ud-Din adlı eserinin Kitabül-İhlasında geçmektedir.
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Bilgiye Muhtacız

Ferdî şahsiyeti şekillendiren öğretim/eğitim müesseselerinde, basın radyo
ve televizyon gibi sosyal kurumlarında İslâm Kültürü’nün verilmediği laik bir
cemiyet düzeni içinde yaşıyoruz.
Bu sebeple gerekli İslâmî bilgiden/bilinçten yoksun bulunuyoruz.
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Tanıtıcı, sevdirici ve bağlayıcı İslâmî bilgiden, yönetim, eğitim ve ticaret gibi alanlarda görmeye muhtaç olduğumuz bilgili ve olgun mü’min örneğinden mahrumiyet de Müslümanca yaşamamızı engellemektedir; insan egemenliğinin zulmünden Allah hâkimiyetinin adaletine yücelmemize mani olmaktadır.
Değindiğimiz elem verici durumumuzu düzeltebilmek için birinci derecede vazifemiz bizi Yüce dinimize bağlayacak bilgiyi sağlamaktır.
Bilgi ihtiyacımızı karşılamadıkça İslâm Dini’nin aydınlığında dünyamızı
ve âhiretimizi mutlu edebilmek mümkün değildir.
Cuma Mesajımızda bu konu üzerinde duracak, gerekli bazı bilgileri sunmağa çalışacağız.
Müminler!
• İlk emri “Yaradan Rabbinin adıyla oku” olan İslâm’ın değer ölçülerine göre “İlim hayat, cehalet ölümdür.”
İlim bizi Allah’a yaklaştıracak, insanlarla kaynaştıracak ana vesîledir.
İlim nurdur/aydınlıktır. Rabbimizin yarattığı gökler, dağlar, denizler, böcekler ve bitkiler gibi tabîat varlıklarını tanımak gözlemle elde edilir. İnsan
için konulmuş özel ilâhî yasalar olan Kur’ân ve Sünneti okumak, dinlemekle
öğrenilir ve yaratıklardan yararlanma yollarını öğreten laboratuar çalışmaları
ile sağlanır. Muhtevası da insanın ihata edemeyeceği kadar geniştir.

Bu sebeple biz mü’minlerin öğrenmesi gereken ilk bilgiler Kur’ân ve Sünnet’in iman esasları ile ilgili ve ilâhî emir ve yasaklarla alâkalı olarak sunduğu bilgilerdir. Çünkü bize Rabbimizi öğretecek bu bilgilerdir. Kâinatımızı/ev
renimizi ve dünyamızı tanıtacak bu bilgilerdir. Niçin yaratıldığımızı, vazifelerimizin neler olacağını ve hangi amaca yönelik olarak yaşayacağımızı belletecek bu bilgilerdir. Ölümü, ölüm ötesi sorgulamasını mükâfat yurdu Cennet’i,
azab yeri Cehennem’i bildirecek bu bilgilerdir.
Bir daha vurgulayalım: biz önce Kur’ân’ın ve onun Peygamberimiz Hz.
Muhammed tarafından yapılmış açıklaması olan Sünnet’in sunduğu îman bilgilerini sağlayacağız.
İlk olarak Allah’ı ve O’nun sıfatlarını, melekleri ve özelliklerini, peygamberleri ve onların vasıflarını öğreneceğiz. Peygamberlerin ortak teblîği olan İslâm’ın son ilâhî kitabı
Kur’ân’a nasıl inanılması gerektiğini bileceğiz.
Ayrıca bütün varlıkların Rabbimiz tarafından bir program içinde yaratıldığını, bir düzen içinde yaşatıldığını, bütün oluşların Rabbimizin ayrıntılı bilgisi altında ve O’nun yaratmasıyla vücut bulduğunu, insanlar arasındaki farklılığın O’nun takdirinin sonucu olduğunu öz ifadeyle kadere îmanın bilgisini edineceğiz.
Bu öncelikli bilgiler arasında Âhiret Hayatına îman bilgileri ile de donanacağız. Böylece kâinat nizamının yıkılarak yeni bir düzene sokulacağını, vücutlarımızın yeniden yaratılarak ruhlarımızla birleştirileceğini, Allah’ın huzuruna çıkarılarak amel dosyalarımıza göre muhakeme olunacağımızı öğreneceğiz. Sonuç olarak da Cennet’e ya da Cehennem’e konulacağımızı, Cennet ve
Cehennem hayatının ebedî olduğunu, günahkâr müminlerin ancak belirli sürelerde azaba uğrayacağını öğreneceğiz.
Öğrenilmesi farz-ayın olan bu ilk îman bilgilerinden sonra yapmakla mükellef olduğumuz vazifelerin bilgilerini öğrenmeye çalışacağız.
Namazın, orucun, zekâtın, haccın, adaletin, ana-babaya itaatin, Hakka
çağırıp Batıl’lardan sakındırmanın, sözlere ve sözleşmelere bağlılığın, ancak
gerçek Müslümanları yetkilendirmenin ve onlarla beraber olmanın ve diğer
görevlerin farz olduğunu ve bu görevlerle ilgili lüzumlu ayrıntıları öğreneceğiz. Ayrıca evlenirken evlilik ve boşanma ile ilgili bilgileri, ticarete atılırken de
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ticaretle alâkalı ilâhî ölçüleri öğreneceğiz. Farz görevleri yapmanın Cennet’e
götüreceğini bileceğiz.
Bu bilgileri alırken Allah’a ortak koşmak, kâfirleri ve münafıkları yürekten sevmek/desteklemek, içki, kumar, zina, eşcinsellik, faiz, rüşvet, karaborsa,, yalan, israf kibir ve sözleşmeleri ihlâl gibi fiillerin haram olduğunu ve Cehennem azabına uğratacağını öğreneceğiz.
Müminler!
İman esasları, farz görevler ve kaçınılması zaruri haramlarla ilgili bilgilerden hemen sonra öğrenilmesi lüzumlu bilgiler geçimimizi sağlamaya, ilâhî
nimetlerden yararlanmaya vesîle olacak bilgilerdir.
Bu bilgiler bir sanatın bilgisi olabileceği gibi, teknik bilgi de olabilir. Fizik,
kimya, matematik, astronomi, tıp gibi bir bilim dalı ile ilgili de olabilir.
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Burada bilvesîle bir defa daha bildirelim:Kur’ân ve Sünnet’in sunduğu ve
öğrenilmesi gerekli bilgilerin her bir kişi tarafından öğrenilmesi farzdır.
Mümin için matematik, biyoloji ve astronomi gibi insana Allah’ın yarattıklarından yararlanma yolunu açan bilgiler de Farz-ı Kifâye’dir. Yani bir toplumda Müslümanlardan yeter sayıda insanın öğrenmesi ile diğerlerinden düşen görevdir.
Dünya ve âhiret saadetimizi sağlamak istiyorsak başta Kur’ân ve Sünnet
bilgileri olmak üzere bilgiye dost olmaya mecburuz.
Bu dostluğu sürdürmek için de aşağıda açıkladığımız usullere ve benzerlerine başvurmalıyız.
a) Türkçe Kur’ân tefsirleri ve Hadîs kitaplarından, Peygamberimizin ve ashabının hayatın konu alan eserlerden ve de muhtelif muteber ilmihal kitapları
ve dini mevzuları içeren kitaplardan gücümüz ve imkânlarımız ölçüsünde her
gün bir miktar okumalıyız.
b) Cemiyetimizdeki gelişmeleri zaviyemizden bakarak incelemeye çalışan
gazete ve dergileri takip etmeliyiz.
c) Öğretici ve şuurlandırıcı vaaz, konferans ve panel gibi kültürel aktiviteleri izlemeliyiz.
d) Pek verimli bir usul olarak da muhitimizdeki müftü, öğretmen ve
imam-hatip gibi bir hocamızın başkanlığında veya kendi aramızda üçer-beşer
ve onar kişilik gruplar halinde kitap okumalı ve dinlemeliyiz.

e) Bize hizmet imkânı verdiği için mesleğimizle ilgili eserlerle, genel kültürle alâkalı kitapları da ciddiyetle mütalaa etmeliyiz.
Müminler!
Rabbimizin ilk emri Oku’dur. Allah’ın her bir emrine itaat ibâdet olduğu
için “Oku” emrinin gereğini yapmak da ibâdettir. Bu ilâhî emir namaz ve zekât
emirleri gibi de süreklidir. Okuyarak, dinleyerek hem ibâdet edelim, hem de
ibadet vasfını taşıyan görevlerimizi öğrenelim.
Açıklamaya çalıştığımız zarurî bilgileri öğrenmedikçe akademik kariyer
edinilse bile cehaletten kurtulmanın mümkün olamayacağını bilelim.
Cuma Mesajı’mızı, amel etmek için bilmek gerektiğini duyuran bir hadisle bitiririm:
“İlimden dilediğinizi öğreniniz. Allah’a yemin ederim ki bilginizle amel
etmedikçe bilgi çoğaltmakla mükâfatlandırılmazsınız.”
Not: Birinci ciltteki ilimle ilgili hutbelerimizin/mesajlarımızın okunmasını tavsiye ederiz.
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İslâmî Birliğe Muhtacız

İslâm Dini, ferdî ve sosyal nitelikli yasaları ile bir bütündür. Onun insanlığa mutluluk getirebilmesi ve gelişim sağlayabilmesi için bir bütün halinde yaşanması lâzımdır.
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Bütün halinde yaşanabilmesi için Kur’ân’a ve onun hayatla örneklendirilmiş açıklaması olan Sünnet’e göre yaşanılmasın sağlayan kültürel ve de hukukî
ortamın oluşturulması gerekir.
Bu sebeple biz mü’minler muhtaç olduğumuz vasatı/ ortamı oluşturabilmek için cemaat birliğine yönelmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bizler gerekli kültürel, iktisadî ve siyasî gücü ancak birlikle oluşturabiliriz. Birlikle birbirimize örnek ve teşvikçi olabiliriz.
Birlikle müesseseler kurulabilir, olgun müminler yetiştirebiliriz.
Birlikte inancımızı yaşayabilir, Hakk’a çağırabilir ve Batıl’dan sakındırabiliriz.
Zaruretini vurgulamaya çalıştığımız birlik değinildiği üzere kültürel,
iktisadî ve siyasî birliktir.
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
[“Allah’ın ipi Kur’ân’a yapışınız; Kur’ân’ı ortak değer kabul edip birleşiniz ve
parçalanmayınız...”
“Allah’a ve Peygamberi Muhammed’e itaat ediniz. Birbirinizle çekişmeyiniz,
yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabrediniz. Şüphesiz ki Allah,
sabredenlerle beraberdir.”]1
Yüce Peygamberimiz de şu buyruklarıyla bizleri birliğe yöneltmektedir:
1 Ali İmran 103; Enfal 46.

[“Allah’ın yardım eli topluluk üzerindedir. (Kur’ân ve Sünnet çevresinde toplanan) büyük kitleyi izleyin.”
(Müminlerin topluluğundan) ayrılan ancak Cehennem’e ayrılır.”]2
“(Ey Müminler!) Allah’ın bana emrettiği şu beş görevin yapılmasını ben de size emrediyorum:
a) Cemâat (birliği ve beraberliği üzerinde olmak).
b) (Allah’ın ve Peygamber’inin bütün emir, tavsiye ve yasaklarını can kulağı
ile) dinlemek,
c) (Dinlenenlere) itaat etmek.
d) (Şartlar gerektirdiğinde) Hicret etmek.
e) Allah yolunda (mallarla ve canlarla) cihad etmek.
(Aman birlik ve beraberlik hususuna dikkat edin.) Mü’minlerin oluşturduğu
birliğinin dışına çıkan kişi birliğe geri dönünceye kadar İslâm halkasını boynundan
çıkarmış olur.
İslâm dışı hayat ve kurumlar olan Câhiliyete çağıran kişi de Cehennem’e çöreklenmiştir.”3
Müminler!
Bizler birliğe muhtacız ve mecburuz. Ama bunu nasıl gerçekleştireceğiz?
a) İslâm Dini’ne iman eden, O’nun esaslarına ve. Hz. Muhammed’in önderliğine göre yaşanması gereğini kabul eden her bir mümin birliğimizin üyesidir. Böyle kabul olunmalıdır ve her bir üyemize şefkat gösterilmelidir.
Ancak İslâm Dini’ni bir hayat düzeni kabul etmediği halde çıkarlar için
aramıza katılmak, gücümüzden yararlanmak isteyecekler olabilir. Bunun için
iş hayatında, iktisadî ortaklıklarda ve siyasî organizasyonlarda, birlik üyesi kabul edip destek vereceğimiz mü’minlerden birliğimiz üyesi olduğunun fiilî
belgelerini isteyeceğiz.
Bu fiilî belgeler namazdır ve şartları gerçekleştiğin de zekâttır.
Namaz kılmayan veya zekât vermeyen hiç bir ferde güvenerek bizi temsil
ve adımıza tasarruf yetkisi veremeyiz. Kaldı ki namaz ve zekât. asgarî şarttır.
Ayrıca İslâm’ın, ortak aklın ve ilmin gerektirdiklerine çağırıcı ve kaçındırdıkla2 KeşfülHafâ Hadis No: 3223; ElCamiusSağîr “Men Ferreka” 2/177.
3 M. İ. Kesîr, Bakara 21 (1/40).
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rından da sakındırıcı olmak, her bir ilâhî emri kabule ve şartlar elverdikçe uygulamaya hazır olmak da gerekir. Çünkü Rabbimiz böyle bildiriyor.
“Sizin Velî’niz dostunuz ancak Allah’tır, O’nun Peygamberidir. Bir de namaz kılan, zekât veren ve diğer kurallara da boyun eğen müminlerdir..”4
Müminler!
b) Kurmaya muhtaç olduğumuz birliğin toplantı mahalli, görüşme ve vazife alma yeri camilerdir. Günde beş kez mahallî, haftada bir genel toplantı ana
görevlerimizdendir..
Bildiğimiz gibi hayatı İslâm’a göre yaşama şuuru, andı ve enerjisi olan namaz, dinimizde kurulması zarurî olan birliğimizin kaynağı kılınmıştır.
Cemâat namazlarıyla birliğe fiilen adım atamayan ve camileri buluşma
merkezi edinemeyen müminler başkaca zeminlerde birleşemezler. Nitekim
birleşememektedirler.
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Önce cami,camiden hareketle de her alanda kurulmaları farz-ı kifaye olan
sivil toplum örgütleri birleşme yerlerimiz olacaktır.
Cemaat namazına gelmek için atılan her bir adımın bir günaha kefaret ve
bir sevaba erme olduğunu bildiren Peygamberimiz, bu gerçeği açıklayan bir
diğer hadîslerinde şöyle buyurmuştur:
“Cemaatle kılınan namaz, tek başıma kılınan namazdan yirmi yedi derece daha fazîletlidir.”5
Bu hadîsin işaret buyurduğu ana nükte şudur:
“Cemaat namazlarıyla sağlanacak birlik; tanışma ve kaynaşma, diğer sosyal zeminlerde sağlanacak birlikten; tanışma ve kaynaşmadan en az yirmi yedi kat daha verimlidir.”
Müminler!
Cami ve cemâat namazı birliğimizin merkezi ve toplantı şeklidir. Bu şekliyle de birliğimizin temelidir.
c) Birliğimizin birlik üyesi olan bizlere yüklediği görevlerden biri de cami içi toplantılarında tanıştığımız müminleri, hayatımızın her an ve safhasında ve özellikle de oluşturulacak sivil toplum örgütlerinde tercih etmektir. Tercih İslâmî görev, demokratik haktır.
4 Maide 55.
5 C. Sağîr 1/47, Cemaat namazı ile alakalı hadisler için bak. Et Tac 1/249261.

Eğer biz Rabbimizin “Ey iman edenler! Ancak özü, sözü ve işi dosdoğru olan
müminlerle beraber olunuz.”6 şeklindeki emrini uygularsak gücümüz artar. Etkimiz çoğalır. Müesseselerimiz gelişir. Ortaklıklarımız nitelik kazanır.
Bilgiye yönelmez ve birliğimizi oluşturup geliştirmezsek Müslümanca yaşayamayız. Bunun neticesi de dünyada aşağılanma, âhirette de azaba uğramadır.
Cuma Mesajımızı âyetlerle bitiriyorum:
[“(Ey îman Edenler!) Eğer siz (öğrenerek ve çevresinde birleşerek) Allah’ın dinine bağlanırsanız Allah size yardım, eder. Ayaklarınızı pekiştirir; size dayanma gücü verir.”
“Allah da size yardım ederse size üstün ve galip gelecek hiç bir güç yoktur...”
“Hem güzel akıbet; Cennetler de gerçek müminlerindir.”]7
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6 Tevbe, 119.
7 Muhammed 7; Âli İmran 160; Kasas 83.

Hakk’a Çağırmak ve Batıldan Sakındırmak Vazifemizdir

İslâm, Allah’ın biz insanlar için seçtiği ve razı olduğu Din’dir. Bu yüce dine inananların sorumlu kılındıkları bir görev de bu dinin Kur’ân ve Sünnet’le
açıklanan bildirileri, emirleri ve yasaklarını etkili anlatımlarla insanlara duyurmaktır/teblîğ etmektir.
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Kur’ân bu görevimizi Hayr’a çağırmak, Marûf’u e ve Münker’i nehy etmek
olarak özetlemektedir.1
Hayır İslâm’dır. Marûf, İslâm Dini’nin ve ortak aklın güzel bulup gerektirdikleridir. Münker ise İslâm’ın ve ortak aklın çirkin bulup sakındırdıklarıdır.
Marufu emretmek onu doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirmek/gerçekleştirmeye çalışmaktır. Münker’i nehyetmek ise onu bizzat veya sözlü olarak gidermektir. Bu yapılamıyora ona ve uygulayıcılarına karşı kalben nefret
oluşturmak/strateji geliştirmektir. İslâm Dini’nin emirlerini ve yasaklarını duyurup öğretmeyi de içerdiği için biz bu üçlü göreve İslâmi kaynaklardan hareketle Hakka Çağırmak ve Batıldan Sakındırmak diyoruz.
“Hakk’a çağırmak ve Batıl’dan sakındırmak” yüceler yücesi bir vazifedir.
Çünkü o peygamberlik görevidir.
Şanı büyük olan Allah bizleri yüceltmek için peygamberlik görevinin özünü teşkil eden Hakk’a çağırmak ve Batıldan sakındırmak ile bizleri de vazifelendirmiştir. Ayrıca aramızda aklî ve ilmî delillerle her seviyedeki insanları ikna ve irşad edebilecek ve yalnız Hakk’a çağırmak ve Batıl’lardan sakındırmakla vazifeli olacak bir topluluğun bulunmasını da emir buyurmuştur.
Bu görev hiçbir toplulukta ve hiçbir sebeple asla ihmal edilemez.
1 Ali İmran 104, 110.

Özellikle öğretim/eğitim kurumlarında, yazılı ve görsel medyada, yönetim ve yargıda İslâm’la çatışan batılların alabildiğine sergilendiği ve hukuk düzeni ile korunmak istendiği laik toplumlarda bu görevin gereğince yapılası gerekir. Muhatabımız da İslâm’a inanan ve inanmayan bütün insanlardır.
Müminler!
Hakk’a çağırmak ve Batıldan sakındırmak görevimizi öncelikle aile ve akraba fertlerimiz üzerinde yoğunlaştırmakla vazifeliyiz.
Çünkü Rabbimiz şöyle emir buyurmuştur.
Tahrim Sûresi Âyet 6:
“Ey İman Edenler! Yakacağı insanlar ve taşar olan Ateş’ten nefislerinizi ve aile fertlerinizi koruyunuz...”
Şuara Sûresi Âyet 214:
“Öncelik ve özellikle akrabanı (Cennet ile müjdeleyip Cehennem azabı
ile korkut.”
Aile ve akraba fertlerinin inanç, bilgi, şuur, yaşayış ve karakter durumlarını daha iyi bilebileceğimiz ve daha verimli bir çağrıda bulunabileceğimiz için
onlara öncelik vermemiz emredilmiştir. Ancak diğer toplum fertlerine karşı irşad vazifemizi ifa etmemiz de kaçınılmaz bir görev olarak yüklenmiştir.
Rabbimiz, şöyle buyuruyor:
[“Rabbinin yoluna aklî ve ilmî delillerle ve güzel öğütlerle çağır...”
“Öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere yarar sağlar.”]2
Müminler!
Allah’ın ve Peygamberinin emirlerine ve yasaklarına göre yaşamaya çağrımız muhataplarımız tarafından kabul edilsin veya -edilmesin bizler bu vazifemizi sürdürmekle mükellefiz.
Mükellefiz, çünkü:
a) Allahtan ümit kesmek haramdır.
b) Usulüne uygun olarak sevdirici bir dil ve şefkatli bir gönülle çıkar düşüncesi taşımaksızın tekrarlanacak davetin kabul edilme ihtimali vardır.

2 Nah 125; Zâriyat 55.
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c) Kabul edilmese de biz vazifemizi yapmış Rabbimize karşı sunacağımız
mazeretimizi hazırlamış oluruz. Böylece imansızlığı, ibâdetsizliği ve ahlâksızlığı
sebebiyle ceza görecekler arasından çıkmış ve bu büyük görevi yapmayanların
uğrayacağı azaptan korunmuş oluruz.3
Şüphesiz her ferd kendi inançları ve amellerinden mesuldür. Biz başkalarının değil, başkalarını Hakk’a çağırıp Batıldan sakındırmama günahının cezasını çekeceğiz.
Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklıyor:
“Canım egemenliği altında bulunan Allah’a yemin ederim. Sizler İslâm’ın temsil ettiği Hakka mutlaka çağırmalı, onun bildirdiği Batıldan da mutlaka sakındırmalısınız.
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Yok eğer böyle yapmazsanız Allah kısa bir süre geçmeden üzerinize azabını salar. (Siyasî, iktisadî, ahlâkî felâketler ve tabiî âfetler şeklinde değişik türden azaplar
geldikten) sonra O’na duâ edersiniz ama duânız kabul edilmez.”4
Müminler!
Allah’a ve O’nun düzeni İslâm’a; bir diğer anlatımla Hakka çağrının yapılmadığı bir cemiyette hayatın Batıl’ın egemenliğinde kalacağı şüphesizdir.
Akın akın inançsızlığa, sömürüye ve şehvetlere dalan fertlerin kâfirlik ve
zulüm bataklığında batarken bizi de batıracağı şüphesizdir.
Fiili örneklerini artık en ciddî Müslüman ailelerin nesillerinde bile apaçık
görebildiğimiz bu batışın muhtemel olduğunu ve tek kurtarıcı çaresini Peygamberimiz bir örnekle bize şöyle açıklıyor:
“Emirleri ve yasaklarını uygulayarak Allah’ın sınırlarını koruyanlarla bu sı
nırları aşanlar bindikleri geminin üst ve alt katları için kura çeken, böylece bir kısmı
geminin üst katına ve bir kısmı da alt katına yerleşen bir topluluk gibidir.
Bunlardan alt kattakiler su almak istedikleri zaman üst kattakilerin yanından
geçerlerdi. Onları rahatsız ettikleri için aralarında şöyle konuşurlar:
- Artık biz, bize ait olan alt katta bir delik açsak da su ihtiyacımızı buradan
karşılayarak üst kattakileri rahatsız etmesek.
Şimdi üst kattakiler, altkattakileri kararlarını uygulamada kendi başlarına bı3 Yusuf 87; Tâhâ 44; Araf 164165.
4 RiyazüsSalihîn Babün FilEmri bilma’rûfi...

rakcak olsalar, birlikte boğulup giderler. Ama ellerine yapışıp onları engelleyecek
olsalar,kendileri kurtulacakları gibi onları da kurtaracaklar.”5
Müminler!
Bu hutbemizin/mesajımızın muhatabı olan siz müminler Kur’ân ve Sünnet âlimleri değilsiniz. Ancak Hakka çağırıp Batıldan sakındırmak için İslâm’ı
bütün güzellikleri ile bilmemiz gerekmez.
Bildiklerimiz vazife yapmamız için yeterdir. Zira her birimiz Allah’a, Meleklere, Peygamberlere, Âhiret Günü’ne, Cennet ve Cehennem’e ve bütün varlıkların Allah’ın düzenlediği kader programı içinde yer aldığına iman etmenin
gerekli olduğunu biliyoruz.
İçimizde namazın, orucun, zekâtın, haccın, adaletin, ana-babaya itaatin,
akraba ve komşulara ikramın, özde, sözde ve işte dosdoğru olmanın farz görevlerimiz olduğunu bilmeyenimiz yoktur.
Zulmün, içkinin, kumarın, zinanın, yalanın, gıybetin, hasedin, bencilliğin, insanları küçümsemenin ve ahlâksızları desteklemenin haramlığını da duyarak olsun öğrenemeyenimiz yoktur. Varsa acilen öğrenmelidir.
Bilgimiz ölçüsünde âlimiz ve tebliğle yükümlüyüz.
Allah’ın Rahmeti ve Cenneti ile Hakka çağırmak, kahrı ve Cehennemi ile
Batıldan sakındırmak vazifesi bizi bekliyor.
Peygamberimiz bizleri şöylece teşvik edip müjdeliyor:
[“Bir tek insanın senin vasıtanla İslâm’a yönelerek onu yaşamaya başlaması senin için dünyadan ve dünyanın içindeki nimetlere sahip olmaktan daha hayırlıdır.”
“(Ey müminler! Durmadan öğrenerek yaşayarak ve tebliğ ederek) Allah’ı kullarına sevdiriniz ki Allah da sizi sevsin.”]6
Hutbemizi Asr Sûresinin anlamını sunarak bitiriyorum:
“Akıp giden zamana andolsun.
(İslâm Dini’ne) iman edenler, bu dinin emirleri ve yasaklarına uyarak hayırlı
işler yapanlar ve bir de Hak olan İslâm Dinine göre yaşamayı ve bu yaşayış üzerinde sabır göstermeyi birbirlerine öğütleyenler (yok mu?)
(İşte Rablerinin rızasına ve Cennet’ine erecek bu bahtiyarlar dışında) bütün insanlar zarar içindedirler.”
5 RiyazüsSalihîn Babün FilEmri bilma’rûfi...
6 Sahihi Müslim ve Ter. M. Sofuoğlu 5/30; S. Sağîr 1/146.
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Hakkı Tebliğde Usulümüz Ne Olmalıdır?

İslâm, Allah’ın yarattığı insanlar için seçtiği Hak Din’dir.Bütün Peygamberlerin ortak teblîği olan bu dinin son Peygamberi Hz. Muhammed, son Kitab’ı da onunla gönderilen Kur’ân-ı Kerîm’dir.
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Dünya ve Âhiret mutluluğuna götürücü bu Yüce Din’e inananların bir vazifesi de onun Kur’ân’la açıklanan bildirileri, emirleri ve yasaklarını aile ve akraba fertlerinden başlamak üzere bütün toplum fertlerine teblîğ etmektir.
Bu vazifeyi yüklenmeksizin Allah’ın rahmetine eri-şen olgun bir mümin
olmak mümkün değildir.
Rabbimiz şöyle buyurur:
“Mümin erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin velîleridir; temsil ve tasarruf yetkisi verilebilir dostları ve yardımcılarıdır. Onlar Hakkı emreder, Batıl’dan sakındırırlar...”1
Hak’a çağırmak ve Batıldan sakındırmak imanın gerektirdiği bir vazife olduğu içindir ki Peygamberimiz müminlerden bu görevle ilgili olarak biat (söz)
alırdı.
“Ashab-ı Kiramdan Cerîr İbn-ü Abdullah şöyle diyor:
- Ben, namaz kılıp zekât vereceğime ve bütün müminlere karşı samimi ve nasihatçi olacağıma dair Hz. Peygambere biat ettim.”2
İslâm Dini’ne inanan her bir müminin bilmesi gereken iman esaslarıyla,
ilâhî emirleri ve yasakları bilmek, bu vazifeye başlanılması için kâfi sebeptir.
Pek tabîidir ki her bir mümin bilgisi ölçüsünde teblîğ yapacaktır.
1 Tevbe 71.
2 M. Mesâbîh Hn. 4967; R. Salihin B. Finnasîhati.

Tebliğ edilmesi zarurî olan ilk gerçekler İslâm Dini’nin iman esaslarıdır.
Evet, Allah’a, Meleklere, Kitaplara, Peygamberlere, Âhiret Günü’ne, Cen
net’e, Cehennem’e ve bütün varlıkların Allah’ın koyduğu Kader ve Kaza programı içersinde bulunduğuna iman ve bu imanın gereği olarak Kur’ân’ın Hayat Nizâmı ve Hz. Muhammed’in Hayat Önderi edinilmesi hakikati tebliğ edilecek ana esaslardır.
Bu iman esasları tebliğ edildikten sonra namaz, oruç, zekât, hac ve adalet
gibi ilâhî emirler bildirilecektir. Ayrıca da zulüm, faiz, içki, zina ve yalan gibi
haramlar açıklanacaktır.
Öncelikle tebliğ edilip öğretilecek bu gerçeklerden sonra da İslâm’ı incelikleriyle bilen âlimler tarafından, derinliğine öğrenmek isteyenlere İslâm’ın
sosyal adalet aile, mîras ve ticaret hukuku kuralları gibi konular öğretilecektir.
a) Hakka çağırıp Batıldan sakındıracak kişiler ancak bildiği ve açıklamasını yapabileceği hususları tebliğ etmelidirler.
Bilmediklerimizi anlatmaya kalkışmak muhataplarımızı Hakk’a yöneltemez. Bunun içindir ki Rabbimiz, “Bilmediğin şeyin ardına düşme...” buyuruyor.
b) Hakka çağıran ve Batıldan sakındıran kişiler amelli olmalıdır.
Rabbimiz, “Ey İman Edenler! Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz?”3 buyurarak amelsiz davetçileri yermektedir.
İlişkilerini kâfirlerle kurup geliştirenlerin “müminlerle beraber olun” demesi, namaz kılmayanların “namaza çağrısı” zina edenlerin “namustan” söz etmesi ciddiye alınabilir mi?
Amelsiz davetçiler fayda yerine zarar verirler.
Bu sebeple onlar mükâfat almak şöyle dursun azab göreceklerdir. Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklıyor:
“Kıyamet Günü’nde muhakeme edilip Cehennem’e atılan kişi Cehennem’de,
merkeplerin değirmen çevresinde dolaştıkları gibi dışarıya dökülen bağırsakları etrafında dönüp durur.
Başına toplanan Cehennemlikler ona sorarlar:
 Ey Kişi! Nedir bu halin? Sen bizi Hakk’a çağıran, Batıl’dan sakındıran bir
adam değil miydin? Cehennem’de ne arıyorsun?
3 Saf 2.
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O da şöyle cevap verir:
- Evet, ben Allah’ın ve Peygamberinin emirlerini yapmaya çağırırdım. Fakat
kendim yapmazdım. Sizi haramlardan sakındırırdım. Ama sakındırdıklarımı kendim yapardım.”4
Muhterem Müminler!
c) İnsanları insan egemenliğinin zulmünden Allah ve Peygamber hâkimiyetinin adaletine çağıranlar, çağrılarını çıkarlarına âlet etmemelidir.
Mümin yalnızca Allah’ın rızasını amaçlamalıdır.
Peygamberlerin her biri Hakk’a çağırdıkları toplumlara daima şöyle demişlerdir:
“Ben sizi Allah’a imana ve ibadete çağırırken sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi/mükâfatımı. Alemlerin Rabbi olan Allah verecektir.”5
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Bu sebeple yalnızca parasal yardım almak, ün edinmek, toplumsal konumuzu geliştirmek ve seçilmek gibi gayelerle va’z etmek, konferans vermek,
medyasal programlar yapmak,değişik kültürel etkinliklere katılmak İslâm’ı
şahsımızda küçültür. Amaç edinilmemesi koşuluyla gerekli durumlarda katkı alınabilir.
d) İnsanlara Allah’ın dininden gerçekler aktaracak olan müminler, muhataplarına anlayışlı ve şefkatli olmalıdır.
Rabbimiz, Peygamberimize, “... Eğer sen çevrendeki insanlara katı kalpli olsaydın onlar dağılıp giderlerdi...”6 buyuruyor.
Katılık ürkütür. Bu nedenle şefkatli olmak, kaba bir tebliğ tavrıyla değil,
ince bir telkin edasıyla ve de sevdirici bir dille tebliğ yapmak lâzımdır.
Hz. Allah, Musa ve Harun Peygamberlere “... Firavuna yumuşak bir dille
söyleyin...”7 buyurmuştur.
Rabbimiz, Peygamberimiz ve O’nun şahsında biz müminlere de şöyle
emir buyurmuştur:

4
5
6
7

M. Mesâbîh Hn. 5139.
Şuara 109, 127, 145.
Al-i İmran 159.
Tâhâ 44.

“... Gerçeği kabul etmek istemeseler de, sen onlara öğüt ver. Nefislerine hoş gelecek açık ve güzel sözler söyle.”8
Bu mükellefiyetimizden ötürüdür ki Peygamberimiz bize usul öğreterek
şöyle buyurmuştur:
“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz.”9
e) İnsanları Hakk’a yöneltecek kişiler sabırlı da olmalı, teblîğlerini zaman
zaman ve değişik usullerle bunaltmadan tekrarlamalıdır.
Ayrıca tevazuu elden bırakmamalı, Hakk’a çağırırken Kur’ân ayetleriyle
Allah’ın rahmeti ve Cennetini müjdelemeli, Batıl söz, iş ve davranışlardan sakındırırken de Allah’ın gazabı ve Cehennemi ile korkutmalıdır.
f) Âhiret saadetimize sebep olacak bu mübarek görev yapılırken muhataplarımızın seviyesi de dikkate alınmalıdır. Zira Peygamberimiz:
“(Rabbimiz tarafından) insanlara aklî seviyelerine göre konuşmakla emrolunduk.”10 buyurmuştur.
Bundan ötürü düzeyli kişilere aklî ve ilmî deliller getirilerek, halk sınıflarına da güzel öğütler verilerek teblîğ yapılmalıdır.
Tartışmacı muhataplara da zamana ve mekâna göre en güzel usullerle karşılık verilmeli, onların şahsiyetlerine ve inandıkları batıllarına hücum edilmemelidir. Rabbimiz bu mevzuda şöyle buyuruyor:
“Allah’ın yanısıra putlara ve putlaştırdıkları şahıslara ve sistemlere tapar/istekte bulunur kişilere sövmeyin ki onlar da bilgisizce tecavüz ederek Allah’a sövmesinler...”11
Muhterem Müminler!
Hakk’a çağırmak ve Batıl’dan sakındırmak vazifemizde pek tabii esas olan
sözle tebliğdir.
Ancak bizzat muhatap edinerek sözle îfa edebileceğimiz bu görevimizi
muhtelif imkânları farklı şekillerde kullanarak da yapabiliriz.

8
9
10
11

Nisa 63.
M. Mesâbîh Hn. 3722; C. Sağîr 2/205.
Keşfül-Hafâ Hn. 592.
En’am 108.

765

Özetle ifade edersek:
İş görüşmeleri, dostluk, hastalık ve baş sağlığı ziyaretleri, komşuluk ve arkadaşlık münasebetleri, özel ev sohbetleri, va’z, seminer, konferans ve medya
programları sözlü teblîğ vesîleleri olarak değerlendirilebilir.
Mektup ve tebrikler, gazete ve mecmua makaleleri, broşür ve kitaplar yazılı teblîğ araçları olarak kullanılabilir.
Düğünlerde, yıllık reklâm eşantiyonlarında, ticarî ilişkilerde yararlı kitaplar, içeriği faydalı bantlar hediye etme, âyet ve hadîs anlamları yazılı afişler
bastırıp görülür yerlere asma ve benzerleri de fiilî tebliğ imkânları olarak devreye sokulabilir.
Müminler!
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Hakk’a çağırma ve Batıldan sakındırma vazifemizi îfa ederken olumsuz
davranışlara muhatap olabiliriz. Özellikle etkili çağrılarımız cezaî soruşturmalara neden ve mağduriyetimize sebep olabilir.
Büyük sevaplar büyük fedakârlıklar gerektireceği için biz vazifemize devam edeceğiz.
Hutbemizi âyetlerle bitiriyorum:
“…İman edenlerden, Hakk’ı ve merhameti öğütleyenlerden olanlar bereket sahipleridir.”
“Amel kitapları sağ taraflarından verilen bereketli kişiler ise sevilen bir hayatın
içinde yüksek Cennet’tedirler.”12

12 Beled 1718; Hakka 2122.

Ali Rıza Demircan
BÜTÜN ESERLERİ

1. İslâm Nizâmı
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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