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RAHMETLÆ HALÆFE’MÆZÆN
ESERLERÆNÆ YAÑATACAÅIZ!
Besmele, hamdele ve salveleden sonra...
Ænsanlar eserleriyle yañarlar!
Hele o eserler maneviyata

dayanærlarsa!
Onun için Rahmetli Halife’mizin bize

bærakmæñ olduåu manevî hazine
mesabesindeki, „Æslam’æn Temel
Hükümleri“ bañlæklæ bu eseri, siz
okuyucularæmæz için peyder pey Ümmet-i
Muhammed Gazetesi’nin sütunlarænda
yayænlanarak, tekrar baskæya verilmiñtir.
Önsözde de bahsedildiåi gibi, bu kitap

ilk önce sadece metin olarak kaleme
alænmæñ ve aynæ zamanda da hazærlanan
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metin Ængilizce’si ile birlikte basælmæñtæ.
Neden Ængilizce’si ile beraber basælmæñtæ?
Adana’da Æncirlik Havaüssü’nde bulunan

Amerikalæ’lara Æslam’æ tanætmak gayesiyle
takdim edilmek istenmiñti!
Daha sonra „Æslam’æn Temel Meseleleri“

ismini alan bu kitabæn ikinci baskæsæ
yapælærken, bir izah bölümü ilave edilmiñtir.
Kitabæn ismi de „Æslam’æn Temel
Hükümleri“ ñeklinde deåiñtirildi.
Bir ve ikinci baskælar Türkiye’de Adana’da,

üçüncü baskæsæ da Ankara’da basælæp
Almanya’ya getirilmiñtir.
Bu eseri pür-dikkatle okuyup,

belleyerek, Æslam’æ hayatæmæzda bañtacæ
yapmamæz, bizim en büyük ñiaræmæzdær!
Selam olsun, Rahmetli’nin eserlerini

yañatmak için sahip çækanlara!..
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MukaddimeMukaddimeMukaddimeMukaddimeMukaddime
Zerreler sayæsænca, âlemlerin Rabb’æ olan ALLAH’a

hamd eder, O’nun son Peygamber’i Hz. Muhammed’e,
O’nun âline ve ashabæna salat-ü selam getiririm.

Allah’æn lütfu ile „ÆSLAM’IN TEMEL MESELELERÆ“
ismini alan bu kitabæ tekrar bastærmak üzere kaleme
aldæm. Kitabæn ismini de „ÆSLAM’IN TEMEL
HÜKÜMLERÆ“ ñeklinde deåiñtirdim.

Kitab iki bölümden ibarettir. Biri metin, diåeri de izah
bölümüdür.

Metin bölümünün hazærlanmasæna sebep, Adana
Æncirlik Havaüssü’nde bulunan Amerikalæ’lara „Æslam“æn
öz bir ñekilde anlatælmasæ müftülüåümüzden taleb
edilmiñti. Bunun üzerine tarafæmæzdan hazærlanan metin
Ængilizcesi ile birlikte basælmæñtæ. Elde mevcut
kalmadæåændan yeni baskæsæ yapælærken metinlerin izah
edilmesi faydalæ görülmüñ, ikinci baskæda bir izah bölümü
ilâve edilmiñtir.

Yardæm yalnæz Allah’tandær!

Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)
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- 1 -- 1 -- 1 -- 1 -- 1 -
ÆSLAM’A GÖRE KÂÆNAÆSLAM’A GÖRE KÂÆNAÆSLAM’A GÖRE KÂÆNAÆSLAM’A GÖRE KÂÆNAÆSLAM’A GÖRE KÂÆNATTTTT

Æslam’a göre kâinat:
Kâinat demek, Allah’tan bañka varlæklaræn tümü

demektir. „Alem“ kelimesi de genel olarak aynæ
manadadær. Özel manada ise, kâinatæn belli
bölümlerinde isim olarak kullanælær. Ænsanlar âlemi,
melekler âlemi, cinler âlemi, bitkiler âlemi,
hayvanlar âlemi, ahiret âlemi, dünya âlemi gibi.
a) Kâinat, sonsuz deåildir; varlæåænæn bir

bañlangæcæ ve bir sonu vardær. Yani bir zaman vardæ
ki, kâinattan eser yoktu, sonradan meydana
getirildi. Sonradan meydana getirilen bu kâinat
ebediyyen sürüp gitmeyecek; ya yok olup yeni bir
ñekilde meydana gelecek veya ñekli deåiñtirilip
yeni bir ñekil alacaktær.
b) Kâinat tesadüfî deåildir; bir ölçüye, bir plana

ve bir gayeye göre yaratælmæñtær.
c) Kâinat kör bir tabiatæn eseri deåil; ilmî bir

eserdir, idrak sahibi bir varlæåæn eseridir.
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ÆZAHAT:
Æslam kelamcælaræ, her ñeyden önce, kâinatæn hâdis

olduåunu, yani sonradan var olduåunu ileri sürerek
iñe bañlamæñlar ve bu davayæ aklî ve naklî delillerle ikna
edici bir ñekilde isbat etmiñlerdir ve etmektedirler.
Kelam kitaplaræmæzda bu hususlar mevcuttur. Keza
dünyaca meñhur birçok ilim adamlaræ da hakikatæn o
merkezde olduåunu, bañka türlü düñünmenin mümkün
olamæyacaåænæ ilmî delillerle beyan ve isbat etmiñlerdir.
Biz burada sadece, Kanada Manitoba Üniversitesi
biyofizik Profesörü Dr. Frank Allen’ni dinleyeceåiz:
„Çoåu kere bu maddî evrenin (kâinatæn) bir yaratæcæya

muhtaç olmadæåæ söylenir. Ancak, kâinatæn varlæåænæ ve
meydana geliñini yaratæcæ bir güçten bañka ne ile izah
edebiliriz. Bu soruya verilmesi muhtemel dört cevap
olabilir:
a) Ya bu kâinat, mücerred bir vehimden ve hayaldan

ibarettir ki, bu, bizim varlæåænæ kabul ettiåimiz kâinat
anlayæñæna ters düñer,
b) veya kâinat, kendiliåinden yoktan var olmuñtur.
c) Yahut kâinât, ezelî ve ebedîdir, binaenaleyh var

oluñunun bañlangæcæ yoktur.
d) Yahut da bu kâinatæ bir yaratan meydana getirmiñ

ve var etmiñtir.
a) Birinci ihtimali kabul ettiåimiz zaman, karñæmæza
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ñuur ve ihsas problemi çækæyor. Yani bizim bu kâinatæ
idrâk etme (algælama) vasætamæz ve kavrama
duygumuz, kesin olarak onun bir hayal, bir vehim
olduåuna ihtimal bærakmæyor. Kâinatæn, bir gerçeåin
görüntüsünden ibaret, hayaller kümesi olmasænæ kabul
etmiyor. Nitekim fiziksel bilgiler yoluyla Sir James Jean,
en sonunda bu görüñe varmæñ ve bu kâinatæn fillen bir
varlæåænæn mevcut olmadæåænæ, sadece zihinlerimizdeki
ñekillerden ibaret bulunduåunu ileri sürmüñtür. Buna
göre diyebiliriz ki, biz gerçek dünyada deåil, vehimler
âleminde yañamaktayæz. Mesela bindiåimiz trenler
sadece bir hayaldirler. O trenlere binen insanlar da
birer vehimdirler...
Ñüphesiz ki, bu görüñ, tartæñmayæ bile gerektirmiyecek

kadar hayalcæ bir vehme dayanan bir görüñtür:
b) Kâinâtæn bütün madde yæåænlaræ ve enerji

kaynaklaræyla birlikte olduåu gibi, yokluktan tesadüfen,
var olduåunu ve meydana geldiåini ileri süren ikinci
görüñ ise, bir öncekinden hiç de az anlamsæz ve
budalaca deåildir. Dolayæsæyla bu görüñü de uzun
uzadæya inceleyip tartæñma konusu yapmaya gerek
yoktur.
c) Bu kâinâtæn ezelî olduåunu ve yaratælæñænæn

bañlangæcæ bulunmadæåænæ söyleyen üçüncü görüñ ise,
kâinâtæn varlæåænæ bir yaratæcæya baålayan görüñle sadece
bir noktada birleñir ki, bu ezeliyet noktasædær. Bu görüñü
kabul ettiåimiz zaman, ezel (bañæ olmayan, önü
olmayan) sæfatænæ, ya doårudan doåruya katæ ve cansæz
maddeye nisbet etmemiz gerekir veya yaratæcæ canlæ
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ve diri bir ilâhæn varlæåæna.
Bu iki ihtimalden birisini diåerine tercih etmemiz

konusunda ortada hiçbir tercih sebebi mevcut deåildir.
Ñu kadar ki, termodinamik kanunlaræ, bu kâinâtæ
meydana getiren kuvvetlerin tedrici olarak æsæsænæ
kaybetmekte olduåunu söylemektedir. Birgün
kâinâtæmæzdaki cisimlerin mutlak sæfær derecesine
düñeceåini ve o zaman enerjinin tükeneceåini, hayatæn
imkânsæz hale geleceåini ifade etmektedir. Enerjinin
æsæ derecesi zamanla mutlak sæfær noktasæna ulañtæåæ
vakit, enerjinin yokluåundan dolayæ bu noktaya gelinmiñ
olacaåænæ belirtmeye lüzum dahi yoktur. Gördüåümüz
alev alev yanan güneñ, pæræl pæræl parældayan yældæzlar ve
çeñitli hayat gücüyle dolup tañan dünyamæz, bütünüyle
kâinatæn belirli bir noktadan bañladæåænæ, muayyen bir
zamanda varolduåunu açækça göstermektedir. Yani
kâinat sonradan meydana gelmiñ bulunmaktadær. Bu
da demektir ki, termodinamik kanunlaræ gereåince
mutlaka bu kâinatæ yaratan bir yaratæcænæn bulunmasæ
icabeder. O yaratæcæ bañæ olmayan „ezel“, sonu olmayan
„ebed“ sæfatæna malik olup; bilgisinin her ñeyi kuñattæåænæ,
kudretinin hududu bulunmadæåænæ ve bu kâinatæn mutlak
ñekilde onun elinden çækmæñ olacaåænæ ifade eder.
d) Yeryüzünün hayata elveriñli ñekiller alæñænæ tesadüf

yoluyla veya kendiliåinden oluñma ñekliyle ifade etmek
imkânæ yoktur. Mesela yeryüzü, fezada kendi ekseni
etrafænda dönen bir küre biçimindedir. Kendi ekseni
etrafænda dönmesinden gece ve gündüz meydana gelir.
Bu kendi ekseni etrafænda dönmekte olan korkunç
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yuvarlak, yælda bir kere de güneñin çevresindeki
yörüngesini dolañær. Bunun neticesinde mevsimler
meydana gelir ki, mevsimler bizim üzerinde
yañadæåæmæz bu gezegenin sathænda oturmaya elveriñli
sahalaræn oluñmasænda çok büyük bir rol oynar.
Yeryüzünün böyle hareketli deåil de sakin olmasæ
halinde meydana gelebilecek bitki türlerinden çok daha
fazla bitki türünün geliñmesini saålar. Bu yer
yuvarlaåænæn çevresini bir gaz küre kaplar ki, yüksekliåi
beñyüz milden fazladær. Ve içerisinde hayat için gerekli
gazlar bulunmaktadær.
Dünyamæzæn çevresini saran bu gaz küre, öyle bir

kalænlæåa sahiptir ki, hergün dünyamæza doåru akan
akkor haline gelmiñ, saniyede otuz mil hæzla düñen
öldürücü meteorlar (göktañlaræ)næn yeryüzüne inmesini
önler. Atmosfer tabakasænæn kalænlæåæ yeryüzünün æsæsænæ
hayata elveriñli bir hudut dahilinde korur.
Okyanuslardan yükselen su buharlarænæ karalaræn üst
kesimindeki uzak noktalara kadar tañær. Böylece
denizlerden uzak kara parçalarænda hayatæn yenideæn
canlanmasænæ saålayan yaåmurlar halinde yoåuñur.
Bilindiåi gibi, yaåmurlar tatlæ su kaynaåædær. Eåer yaåmur
yaåmayacak olsa idi; yeryüzü her türlü hayat izinden
uzak, kuru, çorak bir çöl haline gelirdi. Buradan da
anlæyoruz ki, yeryüzünün çevresini saran atmosfer
tabakasæyla, yüzey kæsmæna daåælmæñ bulunan
okyanuslar tabiattaki denge çarkænæ meydana
getirmektedir.
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Su okyanuslarda, göllerde, nehirlerde hayatæn
korunmasænæ saålayan çok önemli dört hassaya
sahiptir. Hele kæñlaræn dondurucu ve uzun süre soåuk
geçtiåi mæntækalarda bu hususun çok ayræ bir özelliåi
vardær.
Su, æsæ derecesi düñük olduåu zaman büyük miktarda

oksijeni emer. Sæfæræn altænda 4 dereceye vardæåæ zaman
su en son yoåunluåuna eriñir. Bilindiåi gibi gaz sudan
daha az yoåundur. Nitekim göllerde ve nehirlerde
donan buz parçalaræ, sudan daha az yoåun olduåu için,
suyun üst kæsmænda yüzerler. Æñte bu özellik, soåuk
mæntækalardaki su altænda yañayan canlælaræn hayatænæn
korunmasæna yardæm eden en büyük faktördür.
Katæ kara parçalaræna gelince, yeryüzündekl hayatæn

büyük bir kæsmænæn deåiñmez yuvasæ orasædær. Toprak,
bitkilerin emdiåi ve özümleme yoluyla meydana gelen
mahsulün muhtaç olduåu ñeydir. Madenlerin bir çoåu
topraåæn yüzey kæsmæna yakæn olan kesimlerde bulunur
ki, bu da insanlæk medeniyetinin geliñmesi, sanatæn ve
tekniåin oluñmasænæ saålayan faktörlerdendir.
Görülüyor ki, yeryüzü hayata elveriñli olmak üzere en
uygun biçimde yaratælmæñtær. Ve ñüphesiz ki, bütün
bunlaræ bilen, hikmet sahibi bir kuvvet meydana
getirmiñtir. Elbetteki bütün bu düzenin tesadüfen ve
bañæboñ olarak meydana gelmiñ olmasæ aklen mümkün
deåildir. Gerçekten de Æsa Peygamber’in Allah’æ ifade
ederek, „Yeryüzünü hiçbir ñekilde boñ
yaratmamæñtær“ sözü, hakikatæn ifadesinden bañka bir
ñey deåildir.
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Çoåu kere bir takæm kimseler, yeryüzünün
çevresindeki boñluåa nazaran hacmænæn küçük
olduåunu ileri sürerek, alaylæ alaylæ konuñurlar. Ñayet
dünyamæz küçülse ve ay kadar bir büyüklüåe düñseydi
veya daha açæk bir ifade ile dünyamæzæn çapæ bugünkü
çapænæn dörtte biri kadar olsaydæ, çevresini saran su
küresini ve atmosfer küresini koruyamazdæ, o zamanda
æsæ derecesi son derece artar ve öldürücü raddeye
gelirdi. Ñayet yeryüzünün çapæ bugünkü çapænæn iki katæ
olsaydæ, yüzey kæsmænæn ölçümü de bugünkünden dört
kat fazla olurdu ve üzerindeki cisimlere uyguladæåæ
çekim gücü de bugünkünün iki misli olurdu. Bunun
neticesi de tabiatæyla çevresini saran atmosfer tabakasæ
da incelirdi. Ve yeryüzüne baskæ yapan atmosfer
basæncæ santimetrekareye bir kilogramdan ikl kilograma
çækardæ. Bütün bunlar ise yeryüzündeki hayat için son
derece tehlikeli tesirler icra ederdi. Ve dünyamæzæn
soåuk mæntækalarænæn, haddinden fazIa geliñirken
yañamaya elveriñli toprak sahalarænæn alanæ son derece
azalærdæ. Bu durumda insan topluluklaræ birbirinden ayræ
ve uzak mæntækalarda yañarlardæ. Aralarændaki ayrælæk
fazla olacaåændan buluñma ve görüñme imkânlaræ da
zorlañærdæ, hatta hayalî bir duruma bürünürdü.
Ñayet yeryüzü bugünkü yoåunluåunu korumakla

beraber, hacmi güneñin hacmi kadar olsaydæ üzerindeki
cisimlere uyguladæåæ çekim gücü bugünkünden 150
defa büyük olurdu. Çevresini saran atmosfer
tabakasænæn kalænlæåæ da dört mil gibi az bir miktara
düñerdi ve o zaman suyun buharlañmasæ
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imkânsæzlañærdæ. Yeryüzünün her santimetre karesine
düñen atmosfer basæncæ da bir kilogramdan yüzelli
kilograma kadar yükselirdi. O takdirde bugün bir
kilogram gelen bir cismin aåærlæåæ, yüzelli kilograma
çækardæ. Ve insanæn hacmi azalær, boyu küçülür, bir
sincap veya tilki hacmæna düñerdi ki, o zaman bu
yaratæklar da olduåu gibi, insanda da düñünce hayatæ
imkânsæz hale gelirdi.
Eåer yeryüzü, güneñe bugünkü uzaklæåændan dört kat

daha fazla uzak bir noktada bulunsaydæ; güneñten
aldæåæ æsæ ve enerji miktaræ bugünkünden en az dört kat
daha az miktara düñerdi. Ve dünya güneñin
çevresindeki dönüñünü daha uzun bir sürede
tamamlardæ ki, bunun sonunda mevsimler
bugünkünden çok daha uzun olurdu. Uzayan kæñ
mevsiminde yeryüzündeki canlæ varlæklar soåuktan
donarlardæ. Eåer dünya ile güneñ arasændaki mesafe
bugünkünün yaræsæna düñseydi o zaman da dünyamæzæn
güneñten aldæåæ æsæ ve enerji bugünkünden dört kat daha
fazla olacaktæ. Ve dolayæsæyla güneñ çevresindeki
hareket hæzæ da kat kat artardæ. Mevsimler o zaman
bugünkünün yaræsæna düñerdi. Ve böylece yeryüzünde
hayat, imkânsæz bir hale gelirdi.
Ñu halde yeryüzü; bugünkü hacmi, güneñten uzaklæåæ,

güneñin çevresindeki surati itibariyle insanæn ve
canlælaræn hayatænæn geliñmesine elveriñli bütün faktörleri
ihtiva etmektedir. Ve bugün ñahid olduåumuz maddî
ve fikrî hayatæn oluñmasæ için en uygun ortama sahip
bulunmaktadær.



19

Ñayet hayat, bir hikmete ve önceden hazærlanmæñ bir
plana göre neñet etmemiñse elbetteki tesadüfen
meydana gelmiñ olacaktær. Peki öyleyse tesadüf nedir
ki, biz tesadüfün hayatæ meydana getirecek bir faktör
olduåunu kabule yanañalæm?!.
Bugün mutlaka doåru olduåu kabul edilmeyen

durumlarda, ihtimal ve tesadüf teorisi geniñ çapta
tatbike elveriñli matematik kurallaræna göre
düzenlenmiñtir. Æhtimaller teorisi üzerine yanlæñ olmasæ
muhtemel olmakla birlikte doåruya en yakæn sonuçlar
vazeder. Bugün ihtimal ve tesadüf teorisi matematikte
son derece geliñtirilmiñ olarak kullanælmaktadær. Tesadüf
kuralæ ile tesadüfen meydana geldiåini söylediåimiz ve
meydana geliñi daha doåru bir bañka metodla açæklama
imkânæ bulamadæåæmæz hallerde çok önceden
anlañælabilecek dereceye varmæñtær. Mesela tavla
oyununda zaræn atælmasæ halinde hangi noktanæn
düñeceåini bu ihtimal teorisiyle öårenmek mümkündür.
Keza bu konudaki etütlerin ilermesiyle tesadüfen
meydana gelecek bir olayla, tesadüfen meydana
gelmesi mümkün olmayan bir olayæ ayært edip
öårenmemiz de imkân dahiline girmiñtir. Hatta
meydana gelecek bir olayæn zamanænæ bile tesbit ihtimali
mümkündür.
Ñimdi biz hayatæn meydana geliñinde tesadüfün

oynamasæ muhtemel olabilecek rolü inceliyelim:
Bütün canlæ hücrelerdeki ana bileñikler proteinlerdir.

Proteinler karbon, hidrojen, azot, oksijen ve kükürt gibi
beñ elementten meydana gelir. Bir protein
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molekülünde yaklañæk olarak 40 000 atom bulunur.
Tabiatta düzensiz bir ñekilde daåænæk halde 103 kimyevî
element bulunduåuna göre bir protein molekülünü
meydana getirmek üzere, yukaræda saydæåæmæz beñ
elementin bir araya gelip toplanmasæ ihtimali hesap
edilebilir. Bunun için önce bir molekülü meydana
getirmek üzere reaksiyona girmesi gereken maddenin
miktarænæ bilmek, sonra da bu molekülün atomlaræ
arasændaki birleñmenin gerçekleñmesi için gerekli olan
zaman süresini bulmak gerekir.
Bu konuda Æsviçreli büyük matematik bilgini Charles

Eugenie Guye, bazæ hesaplar yapmæñ ve yukaræda
söylediåimiz faktörleri inceleyerek bir protein
molekülünün tesadüfen meydana gelmesi için gerekli
ihtimali rakamæn 1 x 10160 olduåunu belirtmiñtir. Yani
bir protein molekülünün oluñabilmesi için mümkün olan
ihtimal ancak on sayæsænæn 160 kere kendisiyle
çarpæmædær ki, bu rakamæ ifade edecek kelime ve sayæ
mevcut deåildir. Ayræca, tesadüfen bir protein
molekülünü meydana getirecek bir kimyevî
reaksiyonun meydana gelebilmesi için gerekli olan
madde, bugünkü kâinatæmæzæn sahip bulunduåu
maddenin milyonlarca misli olmasæ icab etmektedir.
Yeryüzünde bu bir protein molekülünün tesadüfen
meydana gelip oluñmasæ için lazæm olan milyarlarca
yælæ da, yukaræda adænæ belirttiåimiz ünlü matematik
bilgini, añaåædaki rakamlarla ifade etmektedir: 10243 yæl,
yani bir protein molekülünün tesadüfen meydana
gelmesi için gerekli olan zaman 10 rakamænæn 243 kere



21

kendisiyle çarpæmændan çækacak yældær ki bu miktaræ dile
getirecek bir sayæyæ henüz insanlæk keñfedebilmiñ
deåildir.
Bilindiåi gibi, proteinler amino asitlerin meydana

getirdiåi uzun zincirlerden oluñurlar. Protein
moleküllerinin atomlaræ nasæl birbirleriyle
birleñmektedir? Eåer ñimdi bildiåimiz ñekilden bañka
bir ñekille birleñecek olsalar hayat için elveriñli olmak
ñöyle dursun, hayatæ zehirleyen en büyük faktör haline
gelirler. Bunu ünlü Ængiliz bilgini J. B. Leathes hesap
ederek bir proteindeki basit molekül atomlarænæn
birleñebilmesi için gerekli olan metodu incelemiñ ve
bunun milyonlara baliå olduåunu görmüñtür. Bu ihtimali
1048 rakamæyla ifade etmiñtir. Æñte görülüyor ki, ilmen,
tek bir protein molekülünün tesadüfen meydana
gelmek üzere birleñmesi imkânsæzdær.
Kaldæ ki proteinler canlælæktan uzak birer kimyevî

maddeden ibarettirler. Canlanabilmeleri için henüz
mahiyetini bilemediåimiz, o garip hayat særrænæn sirayet
etmesi gerekir. Æñte görülüyor ki, yalnæz ve yalnæz sonsuz
varlæk diye ifade edebileceåimiz Allah’æn gücü bir protein
molekülünü hem birteñtirerek hem de en uygun hayata
elveriñli bir yapæya sahip kælarak yaratmaktadær. Hayatæn
særrænæ ona Iütfeden yine bu sonsuz kudret sahibi
Allah’tær.
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Yaratæcæ:
a) Yaratæcæ vardær ve birdir. Varlæåænæn ne önü ne

de sonu vardær. Ezelî ve ebedîdir.
b) Yaratæcæ hiçbir ñeye muhtaç deåildir ve hiçbir

ñeye benzemez; neye benzetsek hata ederiz.
c) Canlæ-cansæz bütün âlemi -maddesiyle de

suretiyle de- O yaratmæñtær.
d) Yaratæcæ her istediåini yaratær, yarattæåænæ da, bilir

ve görür.
e) Yaratæcænæn adæ (özel ismi) Allah’tær.
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ÆZAHI:
Her müslüman bilir ve inanær ki:
Allah Teala vardær;
Birdir;
Varlæåænæn evveli yoktur;
Varlæåænæn âhiri yoktur;
Ne kendisi yaratælmæñlardan birisine benzer, ne

yaratælmæñlar kendisine benzer;
Varlæåæ bañka bir varlæåa dayanmez, kendi zatæ ile

vardær. Varlæåæ zatænæn iktizasædær. Doåmaktan,
doåulmaktan, doåurmaktan, baba veya oåul olmaktan,
zaman ve mekânda bulunmaktan münezzeh ve yüce
olarak mevcuttur.
Hiç bir vasætaya muhtaç olmaksæzæn;
Her ñeyi bilir;
Her ñeyi iñitir;
Her ñeyi görür.
Mutlak hayat sahibidir;
Mutlak kudret sahibidir;
Mutlak irade sahibidir.
Diler, dilediåini yapar.
Kelâm sæfatæ ile de muttasæftær; sese ve harfe muhtaç

olmaksæzæn söyler; Peygamber vasætasæyla insanlara
kitaplar gönderir ve göndermiñtir.
Bu sæfatlaræn zætIaræ, Allah hakkænda düñünülmez ve
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düñünülemez.
Allahü Teala, kâinatæn ñeriksiz ve benzersiz

yaratæcæsædær; yaratan, yarattæklarænæ yañatan, öldüren
sonra yeniden diriltecek olan, iyi kullaræ için nimetler;
kötüleri için de azap hazærlayan O’dur.
Biz Cenab-æ Hakk’æn eserlerinden kudret ve

büyüklüåünü, yüksek sæfat ve güzel isimleri düñünür,
zat ve mahiyetinden bahsetmeyiz.
Cenab-æ Hakk’æn varlæåæ ve sæfatlaræ hakkænda yukaræda

kaydedilen meseleler birer hakikattær, ilmî ve mantikî,
aklî ve naklî delillerle isbat edilmiñ ve edilmektedirler.
Kelâm bilginleri olsun, dünyanæn bir çok filozofu olsun,
sayæsæz ilmî, fikrî ve felsefî delil ve ñahidlerle isbat ve
ikna edegelmiñlerdir ve bu yolda devam edeceklerdir.
Çünkü Æslam’æn bu meseleleri, ilmin de, gerçeåin de ta
kendisidirler. Ælim ilerledikçe, fikirler geliñtikçe, keñifler
yapældækça, bunlar daha güzel, daha açæk bir ñekilde
göz önüne serilmektedirler. Çünkü:
Æslam, bilgi dinidir. Bu dinde bilgiye zæt düñebilecek

hiç bir ñey yok. Ñayet çeliñir gibi görünen bazæ ñeyler
varsa bu, henüz bilgimizin onu ihtiva edecek seviyeye
gelmemiñ olmasændandær. Yahut da onu bizim yanlæñ
anlayæp yanlæñ deåerlendirmemizdendir. Bakænæz Kur’an
ne diyor: „Ta ki mahvolan apaçæk bilgiyle
mahvolsun, yañayan da apaçæk bilgiyle yañasæn.“
(Enfal, 42)
Kur’an-æ Kerim hususiyle Allah’æn varlæåæ ve sæfatlaræ

hakkænda, iman ve itminan sahibi olmamæz için, dikkat
nazarlaræmæzæ canlæ-cansæz kâinatæn her sahasæna çeker
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ve o sahalarda akæl ve fikirlerimizi çalæñtærmamæzæ, ilmî
arañtærma yapmamæzæ teñvik ve tavsiye etmektedir.
Neden böyle yapæyor? Çünkü Æslam biliyor ki, insanoålu
akl-æ selimini bu eserler üzerinde çalæñtærdæåæ takdirde,
neticede kendisinin getirip haber verdiåinden bañka
hiçbir fikir ve kanaate sahip olunmayacaktær. Æslam
adæna verilen haberlerin doåru olduåunu tasdike
mecbur olacaktær. Zira Kur’an haberler getiren, haberler
veren bir kitapsa kâinat da onun verdiåi haberleri
doårulayan delil ve ñahidlerle doludur. Her ñey ve
ondaki nizam ve ahenk; yaratanæn delilidir. Her ñey
lisan-æ hâl ile bunu duyan kulaklara, gören gözlere ve
düñünebilen gönüllere haykærmaktadær.
Kur’an-æ Kerim’den sadece bir kaç ayet:
„Rabb’iniz, gökleri ve yeri altæ günde yaratan ve

sonra arña hükmeden, gündüzü durmadan
kovalayan gece ile bürüyen, güneñi ayæ, yældæzlaræ,
hepsini buyruåuna bañ eådirerek var eden Allah’tær.
Bilin ki, yaratma da emir de O’nun hakkædær.
Âlemlerin Rabb’i olan Allah yücedir.“ (Araf, 54)
„Ey insanlar! AIlah’æn size olan nimetini anæn; sizi

gökten ve yerden, Allah’tan bañka bir yaratan mæ
ræzæklandærær? Ondan bañka ilâh yoktur. Nasæl
aldatælæp da döndürülürsünüz?“ (Fatær, 3)
„Göklerin ve yerin yaratælmasænda, inananlara

dersler vardær. Sizi yaratmasænda da, (muhtelif cins
ve ñekillerde) üretip yaydæåæ hayvanlarda da
gerçekten tasdik edecek bir kavim için (Allah’æn
kudret ve birliåine delalet eden) alâmetler vardær.
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Gece ile gündüzün deåiñmesinde, AIlah’æn gökten
bir ræzæk olan yaåmuru indirip de onunla yeryüzünü
ölümünden (kuruyuñundan) sonra diriltmesinde
(yeñertmesinde ve rüzgarlaræ çevirmesinde) aklæ
olan bir toplum için bir çok alâmetler vardær. Æñte
bunlar Allah’æn ayetleridir. Sana onlaræ okuyup
beyan ediyoruz. Artæk Allah’æn ayetlerine
inanmadæktan sonra hangi söze inanærlar?“ (Casiye,
3-6)
„Allah, o varlæktær ki, gökleri ve yeri yaratæp gökten

yaåmur indirdi de onunla size ræzæk olarak çeñitli
meyveler çækardæ. Bir de emriyle denizde yürümek
için gemileri size baålæ kældæ. Nehirleri de size
müsahhar kældæ. Güneñi ve ayæ, adet ve görevlerinde
devamlæ olarak size O müsahhar kældæ; yine gece
ve gündüzü sizin faydanæza O baåladæ. Hem Allah
istediåiniz ñeylerin hepsinden size verdi. Eåer
Allah’æn bunca nimetlerini teker teker saymaya
kalkæñsanæz, onu kæsæm kæsæm bile sayamazsænæz.
Gerçekten insan çok zalim, çok nankördür.“
(Æbrahim, 32-34)
Æñte sizlere Kur’an-æ Kerim’den sadece birkaç ayet-i

celile’nin mealini verdim. Bu konuda bu ayetlerden
bañka daha yüzlerce ayet vardær. Ñurasænæ da çok iyi
bilmek gerekir ki, Kur’an bir meseleyi anlatærken veya
bir davayæ isbat ederken son derece pratik davranær ve
okuyucusunu yormaz.
Önce insanæn iç dünyasæna, ruh yapæsæna ve organik

teñekkülüne dikkatleri çeker. Sonra çevredeki canlæ
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varlæklara dikkat nazarlaræ çekerek bütün bunlaræn
azamet-i ilahiyye’ye delil olduklarænæ ifade eder. Sonra
insanæn çevresini saran kâinata ve kâinattaki akællaræ
durdurucu düzene dikkatleri çekerek Allah’æn varlæåænæ
isbat eder. Ve bu arada, bütün canlæ varlæklar için son
derece önem tañæyan su ve gæda maddelerine dikkatleri
toplayarak bunlaræ Allah’æn yarattæåæna delil ve ñahid
gösterir...
Æslam kelâmcælaræ Allah’æn varlæåænæ hudüs imkân, ihtira,

gaye, kabuli âmme gibi delillerle isbat etmiñlerdir ki,
bunlar kelâm kitaplarænda enine boyuna beyan
edilmiñtir. Bunlardan Türkçe eserler de çoktur.

Filozoflara gelince:
Filozoflar da Allah’æn varlæåænæ kabul etme mecburiyetini

hissetmiñlerdir. Bu kâinatæn oluñmasænda bir „ilk
sebeb“in varlæåænæ kabulde, prensip olarak ittifak
halindedirler. Æhtilaf ancak bu ilk sebebin sæfat ve
isimlerindedir.
Bilindiåi üzere, filozoflar bugüne kadar bilhassa ñu

konularla meñgul olmuñlardær:
a) Bu âlemin esas varlæåæ meselesi,
b) Allah’æn esas varlæåæ meselesi,
c) Tabiat, hayat, ruh, irade ve hürriyet meselesi,
d) Ænsan bilgisinin kaynaåæ meselesi,
e) Ahlak ve estetlk deåerler meselesi.
Genel olarak felsefe ñu ñekillerde tarif edilir:
a) Felsefe varlæk ilmidir,
b) Ænsan, kâinat ve yaratæcæ kuvvet hakkænda genel
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hükme varmak gayesini güden fikrî bir faaliyettir,
c) Varlæk ñuurunun derinleñmesini hedef tutar, ilmin

ilmini yapmayæ gaye edinir ve nihayet,
d) Âlem ve hâdiseler hakkænda akla dayanarak niçin

ve neden sorusuna cevap vermeåe çalæñær.
Felsefenin tarihi insanlæåæn tarihi kadar eskidir. Çünkü

madem ki, düñünen insan vardær, o halde felsefe vardær.
Ancak miladdan önce umumiyetle (600) senesinden
bu yana meydana gelen felsefeleri biliyoruz.
Mezkür tarihten bu yana yapælan felsefeler çaålara

ayrælær: Ælkçaå felsefesi, ortaçaå felsefesi, yeni zaman
felsefesi, sistematik felsefe.
Ñimdi esas meselemizi ortaya koyalæm ve tekrar

soralæm:
Allah var mæ yok mu?
Æñte bu soruya filozoflar ne diyor, ilim adamlaræ ne

diyor, din bilginleri ne diyor?
Hemen ñunu kaydedelim ki, bu soruya, genel olarak,

bu üç sænæf insan da müsbet cevap veriyor, „Evet“ diyor.
Bañka ifade ile, filozof da, ilim adamæ da, din bilgini de
yaratæcæ vardær, diyor ve bunu deme mecburiyetini kendi
meslek ve branñænda hissediyor. Ve diyor ki, mutlak
bir prensip vardær, mutlak bir düzen veren vardær, mutlak
bir yaratæcæ vardær. Yukaræda da iñaret ettiåim gibi, bu
hususta müttefiktirler, fikir birliåindedirler. Ancak, filozof
ile ilim adamæ mutlak düzen vereni açæklamada
sæfatlandærma ve isimlendirmede ihtilaf halindedirler. Ve
bu pek tabil bir ñeydir. Çünkü insan kafasæ ve elde ettiåi
ilim, ne de olsa, noksandær. Gerçek manada Allah’æ
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tavsif edemez. Gerçek manada Allah’æn sæfatlarænæ izah,
ancak dinin ve Peygamber’in vazifesidir. Esasen
felsefe ile ilim her ñeyi halletseydi, dine ve
Peygamber’in gelmesine lüzum yoktu.
Filozoflaræn yaratæcæ hakkændaki görüñlerini, konferans

halinde hazærladæåæm not defterinden az ve öz olarak,
burada kaydetmeyi münasip görüyorum:
Millet mektebine mensup filozoflardan Tales,

Anaximandros ve Anaximenes:
Tabiatçæ filozoflar adænæ da alan bu ilkçaå felsefecileri,

gözlem ve deneyle âlemi açæklamak istemiñler ve o
yolda prensipler ileri sürmüñlerdir.
Tales ne diyor? Asæl madde sudur ve su her ñeye

hayat verdiåi için ilâhlarla doludur. Ælahî kudretle su
her ñeye nüfuz ederek, eñyayæ meydana getirmiñ,
onlara hareket vermiñtir. Su her ñeyin aslædær ve âlemin
aklæ olan Allah her ñeyi sudan yaratmæñtær.
Anaximandros ne diyor? Diyor ki: Âlemi idare eden

gerçek prensip sonsuzluktur. Her ñeyi kuñatan, her
ñeyi harekete getiren „Apeiron“ dediåi bu sonsuzluktur.
Her ñey bundan çækmæñtær ve bir kanuna göre iñler.
Ancak biz bunu târif ve tavsif edemeyiz. Panteist bir
filozoftur.
Aleximenes ne diyor? Diyor ki: Asæl madde havadær.

Hava da ruhtur. Kâinat bir kanuna göre oluñur.
Görüldüåü üzere bunlarda prensip olarak bir ulühiyyet

fikri vardær. Ancak hatalaræ sæfatlandærmada ve
isimlendirmededir.
Xenophanes ne diyor? Elea mektebine mensup
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olan bu filozof çok tanrælæ Yunan düñüncesiyle mücadale
etmiñ ve tanræ kendisine isnad edilen ñeylerden
münezzehtir, demiñtir. Allah birdir, sonsuz ve
hareketsizdir. Ne doåar, ne ölür, ne de deåiñir. O, bütün
âlemdeki deåiñmeleri ve bütün hareketleri idare
etmektedir. Her ñeyi duyar ve her ñeyi görür. Ancak
bundan sonra ñöyle diyor: Bunun emrinde de bañka
tanrælar vardær. Æñte hatasæ buradadær.
Empedokles ne diyor? Diyor ki: Âlemin aslæ ateñ,

hava, toprak ve su olmak üzere dörttür. Bunlaræn
birleñmesinden âlem var olur, ayrælmasændan da yok
olur. Bunlaræn birleñmesine sebep añk ve sevgi,
ayrælmalaræna sebep de kin ve nefrettir.
Bu filozof da kâinatta birleñtirici ve ayært edici mucip

bir sebep göstermekten kendisini alamæyor.
Anaxagoras diyor ki:
Dünyada ne kadar cins madde varsa o kadar atom

vardær. Vaktiyle karmakaræñæk olan bu âleme düzenli ve
uyumlu bir ñekil veren „Nus“tur.
Bu ñahsa göre „Nus“ Allah’æn kendisidir.
Heraklit diyor ki:
Âlem bir akæñ ve oluñ içindedir. Âlemi idare eden tek

bir ñey vardær ki, o her zaman kendi kendinin aynæ kalær
ve deåiñmez. Bütün hadislere hâkim olan ve herñeye
nizam veren „Logos“dur, âlemin aklædær.
Bu zata göre Logos’la tanræ aynæ ñeydir.
Parmenides diyor ki:
Biri görünüñler âlemi, diåeri gerçekler âlemi olmak

üzere iki âlem vardær. Gerçek âlem deåiñmeyen,
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hareket etmeyen bir âlemdir. Bu âlem „Bir“in kendisidir.
Bir ise AIlah ile bir ve aynædær.
Sokrat diyor ki:
Fazilet de bir ilimdir. Faziletin varlæåæ bu dünyada üstün

bir düzenin varlæåænæn da bir ifadesidir. Dünyadaki bu
üstün düzen, yalnæz iyilikçi bir yaratæcænæn varlæåæyla
açæklanabilir. Æñte bu üstün kudret dünyadaki bu üstün
düzeni gerçekleñtirmiñtir.
Eflatun diyor ki:
Ædeler doktrini ile dinî düñünce ayrælmaz bir ñekilde

birbirine baålædær. Allah mükemmel bir varlæktær ve
deåiñmez. O her çeñit kötülüklerden uzaktær. Allah
varlæåæ diåer varlæklaræn ve ilmin temelini meydana getirir.
Aristo diyor ki:
Âleme ñekil veren ve âlemdeki oluñu ilk defa harekete

getiren kuvvet Allah’tær ve bütün varlæklaræ harekete
getiren bu son kuvvet kendisi hareketsizdir. Her ñeyin
bañænda bulunan bu ñekil ve hareket verici kuvvet, her
ñeyin sonunda da bulunur.
Aristo’ya göre, âlemin bañlangæcæ vardær, sebepler

zinciri bir yerde duracaktær ve ilk sebep de „AIlah“tær.
Galile:
Modern felsefenin kurucularændan olan Galile diyor

ki: Allah için dünyayæ güneñ etrafænda döndürmek,
güneñi dünya etrafænda döndürmek kadar kolaydær.
Bunun için tabiat nizamiyle ilâhî irade ve ve din
kanunlaræ arasænda hiçbir tezat yoktur.
Bacon:
Ængiliz filozofu olan bu zat, „Denemeler“ adlæ eserinde
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dinsizlik ile batæl inançlaræn münasebetini inceler ve der
ki, sathi arañtærma (az ilim, yaræm ilim) insanæ dinsizliåe
götürür. Fakat derin arañtærma insanæ Allah’æn varlæåænæ
kabule zorlar. Kæsærda kalan ve sathi mâlumata sahip
olanlar zannederler ki, biz her ñeyi biliriz. Ædrak
ettiklerimiz vardær. Ædrak etmediklerimiz ise yoktur. Ama,
gerçek ilim adamlaræ mütevazidirler. Aklæn hududunu
bilir ve her ñey üzerinde derinliåine düñünürler ve
ondan sonra karar verirler. Bacon, maddî ve hayvanî
ruhun üstünde ayræ bir manevî ruh kabul ediyor ve bu
ruh bedene baålæ deåildir, o Allah tarafændan
yaratælmæñtær. Onu bize bildiren felsefe deåil, dindir, diyor.
Rene Descartes:
Modern felsefenin asæl kurucusu olan Descartes, diyor

ki: Ñüphe ediyorum, o halde düñünüyorum, o halde
varæm. Bende mükemmel bir sonsuz varlæk fikri vardær.
Bu fikir bana benden gelmez. Çünkü ben noksanæm,
sonluyum. Kâmil, noksandan çækmaz, eñyadan da
gelmez. Çünkü eñya da noksandær, mürekkebtir. Ædrak
ettiåim eñyanæn terkibinden de doåmaz. Çünkü o
zaman, vahdet-i ilahî mümkün olmaz.
O halde Allah fikri bizde doåuñtan vardær. Ñu manada:

Düñünce melekemiz meydana çæktæktan sonra o, bizde
vardær. O halde Allah vardær.
Descartes, Allah fikrini gerçeåi temin edildikten sonra,

dæñ âlemin gerçekleñtiåini arañtærmak mümkündür.
Çünkü Allah fikri âlem gerçekliåinin temelidir. Allah
duyularæmæzæn ve fikirlerimizin son sebebidir ve
aldanmaz. Çünkü mükemmel varlæktær. Descartes, ilim



33

nazariyesinin temeli olan Allah fikriyle hadiselerin zaruri
baålælæåænæ ve kâinatæn düzenini temellendirmiñtir.
Allah’æn varlæåæna inanmæñ insanlar bilsinler ki, bir

insanæn mevcudiyeti, bir vücuda sahip yerin ve
yældæzlaræn mevcudiyetinden daha hakikidir. Bir bedene
sahip oluñumuz ise en azændan Allah’æn varlæåænæn
isbatædær. Ben belki etrafæmdaki ñeylerden ñüphe
edebilirim. Fakat, Allah’æn varlæåændan asla ñüphe
edemem. Ælmimiz de Allah’æn varlæåænæn delilleridir. Zira
Allah’æn varlæåænæ tasdik etmeyen bir mühendis
düñünülemez.
Aristo’dan itibaren Farabi, Æbn-i Sina ve hæristiyan

ortaçaå filozoflaræ, noksandan kâmile, müsebbebten
sebebe giderlerken, Descartes aksine kâmilden,
noksana, sebepten müsebbebe, Allah’tan kâinâta
gidiyor. Çünkü teselsüle batæl demem benim
noksanlæåæmdan ve aczimdendir.
Descartes, „Traite de I’homme“ isimli eserinde

Allah’tan ñüphe eden bütün filozoflaræn fikirlerini
çürütmüñtür.
Renan:
Diyor ki, tabiat ve insandan bañka daha bir ñey var

mædær, diye sorulacak olursa, evet deriz. Tabiat bir
görünüñten, insan da bir hâdisten ibarettir. Bunlaræn
derinliåine gidilecek olursa, nâ-mütenahi bir cevhere
rastlanær. Bu derinliklerde, müslümanlaræn tabiriyle
„Hüvelbâki“ vardær. Mevcut olan Allah vardær.
Pasteur:
Ænsan, kâinata bir göz atacak olursa, muhtelif varlæklar
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ve hâdisler karñæsænda hayrette kalarak AIlah’a inanær.
Einstein:
Diyor ki, maddeciler hayatæ, canlæ olmayan maddeden

çækartmak istediler. Yani ruhu atomdan çækartmak
istediler. Fakat isbat edemediler. Her ne olursa olsun,
gerek atomdaki cari kuvvet ve gerek ilk hareket ve
nihayet can ve ruh, bütün bunlaræn Allah’æn kudretiyle
meydana geldiåini kabul etmek lazæm gelir.
Esasen Allah, yokluåu muhal olandær. Bundan dolayæ

varlæåænæ isbata bile lüzum yoktur.
Darwin:
Diyor ki, ben hiç bir zaman AIlah’æ inkâr etmiyorum.

Hatta tekâmül nazariyesinin de Allah fikriyle
uzlañabileceåini zannediyorum.
Malebranche:
Fransæz filozofu olan bu zat diyor ki, fikirlerin kaynaåæ

Allah’tær. Hiçbir suretle varlæk, mutlak sebep olamaz.
Sebep ilahî bir ñeydir. Mutlak sebep Allah’tær. Tabiat
ilâhî iradenin meydana çækmasæna vesiledir. Allah’æn
tesiri olmadan insan, ne idrak edebilir ne de iñitebilir.
Hakiki din, tek Allah fikrini öåreten dindir. Hakiki felsefe

de ilâhî olan tek sebep fikrini öåreten felsefedir.
Not defterimizde særasæ gelmiñken ñu hususu da

kaydetmekte fayda görüyorum: Maddeciler, kâinatæ
tedbir eden ezelî illet (Allah) fikrini lâyetgayyer
(deåiñmez) kanun fikriyle baådañamæyacaåænæ iddia
ederek, Allah’æn varlæåænæ inkâr ederler. Bu hususta en
çok ileri gidenler Alman materyalistleridir (Buchner,
Hegel, Karl Marks).
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Bunlar ñöyle bir düstür kabul ediyorlar: „Ya fen
tahsilinden vazgeçmeli veya Allah inancændan
vazgeçmelidir. Bu ikisinin bir arada uzlañmasæ mümkün
deåildir.
Bunlaræn, bu fikirleri ve teklifleri hæristiyanlæk dini

hakkænda doåru olabilir. Çünkü, fennin kanunlaræyla
kilisenin doåmalaræ arasænda amansæz bir mücadele
vardær. Papazlaræn inandærmak istedikleri Muhayyel Allah
öyle olabilir. Fakat Æslam’æn bildirdiåi Mâbud-i Hakiki
ve Vacib’ül-Vücud, kâinattaki nizam ve intizamæn,
hæristiyanlækta olduåu gibi, amansæz düñmanæ deåildir.
Bilakis, bu nizam ve intizam Æslam’da Allah’æn varlæåænæn
ve birtiåinin delili olarak gösterilmiñtir. Halbuki fen,
insanæn daha çok maddî ihtiyaçlaræyla, din ise daha
çok manevî ihtiyaçlaræyla alakadardær. Bunlar arasænda
neden tezad lazæm gelsin? Bir kimse, hem bir fen adamæ
olur hem de dindar olur.
Herbert Spencer (ö. 1903) gibi, tabiatæ tetkik eden

filozoflar bakænæz ne diyorlar: „Ælmin terakkisi daha açæk
bir surette isbat ediyor ki, hakikatini anlatamadæåæmæz
ve anlayamæyacaåæmæz bir Vücud-i Mutlak vardær.
Evvelini ve sonunu tasavvur edemediåimiz bu ebedî
varlæk her yerde tecelli ediyor ve her ñey ondan zuhura
geliyor.“
Spinoza:
Onyedinci asræn filozoflarændan olan bu zat diyor ki:

Mutlak varlæk Allah’tær ve Allah’tan bañka varlæk yoktur.
Bir üçgenin iç açælarænæn toplamæ iki dik açæya eñittir. Biz
bunu isbat etmesek de yine bu böyledir. Allah’æn
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varlæåænæ isbat etmesek bile, akæl ve zihnimiz buna kâfi
gelmese bile yine de Allah vardær.
Ñu kadar ki, Spinoza, Æslam’la kabili telif olmayan

Vahdet-i Vücud’a kaildir.
John Locks:
Onyedinci asær filozoflarændan olan bu zat, amprizmin

asæl kurucusudur. Buna göre, Allah sonsuz bir varlæktær.
Allah’æn varlæåænæ hislerimizle anlaræz. Allah’æn varlæåænæ
inkâr edenler bile onu hissederler.
Leibnitz:
Ælkçaå ve ortaçaå felsefelerini modern felsefe ile

uzlañtæran bu filozof, en geniñ terkip kafasæna sahiptir,
ilmin her dalænda dâhidir. Sebeple eser arasænda bir
eñdeåerlik vardær ve bu tarz, tabiat nizamænæ kuran ilâhî
hikmete uygundur. Ve bunun uygunluåu tabiatæn bir
gayeye göre kurulmuñ olduåunu gösterir. Kâinatta
nizamæ saålayan gayeli kanunlar vardær ki, bunlar ilâhi
kanunlardær.
Âlem bir mucize ile bañlar. Yani bir hikmetle bañlar,

bir mucize ile nihayet bulur. Nasæl birdenbire meydana
geldi ise yine birdenbire yok olacaktær. Tabiat arasændaki
nizam kör bir nizam deåildir. Tabiatta bir ahenk, bir
nisbet ve bir güzellik olduåu bir gerçektir. Bu da ñuurlu
bir varlæåænæn eseri olmasæ lazæmdær.
Demek ki, Allah bütün âlemin yaratæcæsæ ve hadiseler

düzeninin mesnedidir ve Allah’æn varlæåæ kabul
edilmeden felsefe yapælamaz.
Kant:
Kant, nazar-æ akæl itibariyle Allah’æn varlæåænæ ñüpheli
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göstermiñtir. Fakat amal-i akæl, yani pratik akæl itibariyle
ahlak kanununun bir neticesi olarak Allah’æn varlæåænæ
isbat etmektedir.
Demek ki, Kant’a göre âlemin illeti olmak itibariyle

Vücud-i Bari’yi isbat bir faraziyye ise de adaletin
mebdei, hür iradeye sahip mevcudatæn Ñarii, hayær ve
ñerrin cezalandæræcæsæ olmak itibariyle Allah’æn varlæåænæ
kabule mecbur oluyor.
Goethe:
Alman ñair ve filozofu olan bu zat da ñöyle diyor:

Allah’æn zat ve hakikatæ hakkænda açæk bir fikrim
olduåuna inanmaktan pek uzaåæm. Yazdæåæm ve
söylediåim fikirlerin hepsi ñu cümlelerle hülasa
olunabilir: Künh-i Bari’yi idrak kabil deåildir. Ænsanæn
Allah’æn zatæ hakkænda mübhem bir duygusu, tahmini
bir fikri vardær. Fakat buna raåmen bæz hem kendi
ruhumuzda hem de tabiatta Allah’æn varlæåænæ seviyoruz.
Künhünü bilip bilmememizin ne ehemmiyeti var!..
Allah’æ yüzlerce isimler, binlerce sæfatlarla yad ve tavsif
etsem de künh ve hakikatænæn pek çok añaåæsænda
olacaåæm. Madem ki, Allah’æn büyük varlæåæ canlæ-cansæz
her ñeyde tecelli etmektedir. Öyle ise, böyle bir zat
hakkænda edinebileceåimiz fikir yeterli ve etraflæ olabilir
mi?!. Keza, müslümanlar da AIlah’æn künh ve hakikatænæ
bilmediklerini ve bilemiyeceklerini itiraf ediyorlar: „Ma
arefnake hakka marifetike = Ya Rabb’i! Senin hak
marifetinle bilemedik.“ Fakat biz künhünü bilememekle
beraber, kat’i otarak biliyor ve inanæyoruz ki, bu kâinatæn
bir yaratæcæsæ, bir düzen vericisi olan bir Zat-i Vacib’ül-
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Vücud vardær.
Filozoflaræn Allah’æn varlæåæ hakkændaki fikirlerini böylece

kaydettikten sonra tekrar edelim ki, dehrilerden yani
materyalist birkaç filozoftan bañka hiçbir filozof Allah’æn
varlæåænæ, kudretini inkâr etmemiñtir, edememiñtir.
Kâinatæn yaratælæñænæ Allah’æn varlæåæna isnad etmekten
kendilerini beri alamamæñlardær. Ancak Allah’æn varlæåænæ
izah ve tavsifte ihtilafa düñmüñlerdir. Bir de Allah’æn
sanat eseri olan bu âlem ezeli midir, sonradan mæ
olmuñtur, diye münakañasænæ yapmæñlardær. Hatta ezelî
olduåunu iddia edenler bile, âlemin bir yaratæcædan
müstaåni olduåunu iddia edememiñlerdir. Dehrilerden
bañka butün filozoflar müttefiktir ki, Allah, kâinatæn
gerçek yaratæcæsædær ve kâinat da O’nun sanat eseridir.

Ælim adamlaræ:
Ælim ve ilim adamlaræ da Allah’æn varlæåænæ kabul

etmektedirler. Kur’an-æ Kerim, ilim adamlarænæ Allah’æn
varlæåænæn ve birliåinin üç ñahidinden biri olarak
göstermiñ ve Âli Æmran Suresi’nin 18. ayet-i
kerime’sinde ñöyle buyurmuñtur: „Allah, melekler ve
ilim sahipleri Allah’tan bañka ilâh olmadæåæna
ñehadet etti!“
Æslam’æn her meselesi ilmîdir, aklî ve mantækîdir. Ælmin

reddettiåi, aklæn kabul etmediåi hiç bir mesele Æslam’da
gösterilemez. Allah’æn varlæåæ ve birliåi meselesi de
böyledir. Ælim de akæl da ñehadet etmektedir ki, Allah
vardær ve birdir. Bu hususta da dünyanæn ünlü bir kaç
ilim adamænæ dinleyeceåiz:
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Önce JOHN CLOVER MONSMA tarafændan
derlenen, Æbrahim Sætkæ Eröz tarafændan terceme edilen
ve „NÆÇÆN ALLAH’A ÆNANIYORUZ?“ ismini alan
kitapda isimleri geçen ve ilim güçleriyle Allah’æn varlæåænæ
isbat eden otuzdan fazla ünlü dünya ilim adamlarændan
sadece birkaçænæ burada kaydetmeyi, hem meselemiz
yönünden, hem de böyle bir kitabæ okuyucularæmæza
tanætma yönünden faydalæ gördük:
Dr.  A. Sirhan:
1947 yælænda Colombia Üniversitesi’nde master verip

1949 yælænda doktora yapan ve eåitim ve ilim felsefesi
dallarænda birçok eser veren bu zat diyor ki:
„Kâinatæ yaratan biri var mædær?..“
Kafalar hep bu soruya takælær ve ona cevap bulmak

için didinir, durur. Yeni geliñmek üzere bulunan çocuk,
önce bu soruyu sorar babasæna. Uçarlæk çaåænda
bulunan ñañkæn delikanlænæn kafasændan hep bu sorular
geçer, yüreåi bu sorularla çarpar, uykusunu bu soru
kaçærær ve çoåu kere içini rahatlatacak bir cevab alamaz
kimseden. Bazæ zamanlar bu soru imanæ zayæf
kimselerin kafasændan geçer de ñeytanæn
vesveselerinden Allah’a sæåænærlar. Çoåunlukla insan
güçsüz kaldæåæ; bir hastalæåa tutulduåu veya
çaresizliklerle karñælañtæåæ anlarda hep bu soru kurcalar
zihnini.
Eskiden de soranlar olmuñ bu soruyu. Ve ona

verdikleri cevaba göre kæsæm kæsæm, çeñit çeñit fikirlere
kapælmæñlar, kimi tabiata tapænmaya bañlamæñ, kimi
güneñe, kimisi de aya. Kimi putlara tapænærken kimi de
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eñi ve benzeri bulunmayan Allah’a ibadet etmiñ. Kimi
reddedip inkâra kalkæñærken yoldan çækmæñ, kimi de
imana gelmiñ.
Ortada hareket halinde bulunan bir kâinat, düñünen

kafalar ve ñuur sahibi bulunduåu sürece de istikbalda
bu soruya cevap bulmak için zihinler meñgul olup
duracaktær.
Öyle görünüyor ki, bu sorunun cevabænda gizlidir

bizim tabiatæn bir bölümü. Fætrattan gelen bu soruya
cevap vermeden, onu red veya kabul etmeden
yañamamæz mümkün deåil. Æçimizden gelen sese kulak
vermememiz veya duymamazlæktan gelmemiz imkân
haricidir. Ñüphesiz ki, insanæn kâinat ve kâinatæn
yaratæcæsæ karñæsændaki durumunun hayatæ, düñüncesi,
hayat felsefesi, meselelere bakæñ tarzæ, ruh hâleti,
mazisi, hali ve istikbali üzerinde, hatta varlæåæ ve
mevcudiyeti üzerinde son derece büyük etkileri vardær.
Bu soru o derece önemli olmakla beraber, iç

rahatlatæcæ cevap verecek çok az kiñi vardær aramæzda.
Bir çocuk babasæna bu soruyu yönelttiåi zaman, babasæ
ya onu yumuñakça reddederek kafasænæ o konulara
takmamasænæ söyler, yahut da içini rahatlatacak,
kolayca ikna edecek makul bir cevap veremez. Bu
soruyu bir delikanlæ arkadañæna veya hocasæna sorduåu
zaman çok az kere, ondan, içini rahatlatacak ve
geleceåe açæk bulunan kafasænæ ikna edecek bir cevap
alabilir. Aynæ soru birtakæm din adamlaræna sorulduåu
zaman çoåu kere mukaddes kitaplardan okunan bir
ayet, peygamberlerinin sözlerinden bir rivayetle
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karñælañærlar. Ve umumiyetle belirli halka etrafænda
konuyu döndürür dururlar: Ælimlerin ortaya çækardæåæ
gerçeklerle meseleye bakan çok az kimse vardær:
Bazælaræ da bu soruya cevap vermek için ilmin kullandæåæ
metodlaræ kullanmazlar. O zaman konu daha
karmakaræñæk olur, daha çækmaza girer ve kiñinin
ñañkænlæåæ daha da artar.
Yirminci yüzyælæn münevver ve kültürlü kiñileri „Bu

kâinatæ kim yarattæ?“ diye sorduklaræ zaman, almak
istedikleri karñælæk ilmin vardæåæ neticelere uygun
olmalædær. Bugün ilim; fezalaræn fethine muvaffak olmuñ,
atomun esrarænæ çözmüñ, kâinatæn bilinen ve bilinmeyen
birçok kanunlarænæ keñfetmiñ ve halen de akællaræ
durduracak keñifler yapmaktadær. Æñte günümüzün
insanæ bu sorunun doåru, mantæk kaidelerine dayalæ ve
ilmin buluñlaræna uygun cevaplarænæ arañtærmaktadær ki,
bu cevaplar onun Rabb’ine karñæ inancænæ daha da
kuvvetlendirsin, imanæ yalnæz samimi bir baålælæktan
ibaret kalmayæp tatmin olmuñ olarak inanabilsin.
Æñte bu kitapda göreceåiniz hususlar ayniyle yirminci

yüzyæl rnünevverinin cevaplandærælmasænæ istediåi
sorularæn cevabædær. Çünkü kitabæ hazærlayan yazar,
karñælañtæåæ birçok iliæm adamæna hep ñu soruyu
yöneltmiñtir: „Allah’æn varlæåæna inanæyor musunuz?
Hangi çalæñmanæz, arañtærmanæz ve etüdünüz sizi böyle
bir neticeye götürdü?“
Yazar bu soruyu müsbet ilmin çeñitli dallarænda ihætisas

yapmæñ, kimyacæya, fizikçiye, biyoloåa, astronomi
bilginine, matematikçiye, doktorlara ve daha birçok ilim
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erbabæna yöneltmiñ.
Bu bilginlerden bir kæsmæ yazaræn sorularæna cevap

vermiñler ve onlaræ Allah’a imana götüren ilmî delilleri
açæklamæñlar. Æñte bu, ilim adamlarænæn AIlah’æn varlæåænæ
isbat eden cevaplarænæ ihtiva etmektedir. Biz bu
gerçekleri çaådañ okuyuculara aktarmakla modern
ilmin bazæ yönlerini açæklamayæ ve bunlarla mukaddes
kitaplarda okunan hakikatlaræn doåruluåunu gösterip
böylece Allah’a imanæn daha müsbet bir ñekle
bürünmesini gaye edinmiñ bulunuyonæz. Bu bilginler
bize termodinamik kanunlarænæn zorunlu olarak bu
kâinatæn bir bañlangæcæ olmasæ gerektiåini, bañlangæcæ
olan bir kâinatæn mutlaka bir yaratæcæsænæn bulunmasæ
icab ettiåini ve o yaratæcænæn akæl ve irade sahibi, sonsuz
bir gücün maliki olmasænæ gerekli kældæåænæ ifade ediyor.
Evet, elbette bu kâinatæ yaratanæn; tabiat bakæmændan

elektronlardan ve nötronlardan müteñekkil ilmin
görüñüne göre ebedî ve ezelî olmasæ mümkün olmayan
atomlardan meydana gelen maddenin dæñænda bir
varlæåa sahip olmasæ icab etmektedir. Ñu halde bu
yaratæcæ, madde dæñæ bir hüviyete sahip olmalædær. Sonsuz
derece latif ve her ñeyden haberdar olmalædær. Ki
gerçekten de gözler onu görmez. Ama o gözleri görür
ve o latiftir, her ñeyden haberdardær. Biz eåer bu
gerçeåe varmak istiyorsak tabiatæ itibariyle takip
edeceåimiz yol, sadece maddeyi ve maddî olanæ
görebilen hislerimiz olmamalædær. Eåer biz onun varlæåænæ
elimizle dokunurcasæna görmek istiyorsak elbetteki bu
mümkün olmayacaktær. Çünkü onu laboratuvarlara
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veya deney tüplerine sokmak mümkün deåildir.
Büyütücü veya yaklañtæræcæ mikroskoplarla,
teleskoplarla da göremeyiz. Binaenaleyh, ancak akæl
gibi, basiret gibi bizim maddî olmayan vasætalaræmæzæ
kullanarak idrak etmemiz mümkün olur. O yüce zatæn
delillerini anlamak isteyen herkes gözünün üzerindeki
perdeleri kaldærsæn; taassuba dalmadan, inat
göstermeden aklænæ kullansæn, göklerin ve yerin
yaratælæñænæ düñünsün: „Muhakkak ki göklerin ve yerin
yaratælæñænda, gecenin ve gündüzün deåiñmesinde
akæl sahipleri için deliller vardær.“
Ælim adamlaræ, kâinata son derece üstün bir nizamæn

hâkim olduåunu belirtiyorlar. Kâinata deåiñmez, sabit,
belirli kanunlaræn hükmettiåini ifade ediyorlar. Ælim
adamlaræ, iñte kâinata hükmeden bu kanunlaræ
keñfetmeye ve kavramaya çabalæyorlar. Birçok
noktalarda yapælan buluñlaræ bize güneñin veya ayæn
tutulmasænæ ve daha bazæ tabiat olaylarænæ yüzlerce yæl
önceden haber verma imkânænæ saålamæñ bulunuyor.
Ñu halde varlæåænæ her zerresine ve zerrenin de altænda

bulunan en küçük parçasæna; ilk yaratældæåæ anda bu
kanunlaræ vaz eden hangi kudrettir? Kimdir o ki, kâinatæn
planænæ çizmiñ ve en üstün, en güzel ölçüyü vazetmiñ?
Bütün bunlar bir yaratæcæ olmaksæzæn mæ yaratælmæñtær,
yoksa yaratanlaræ onlar mædær? Kâinatta gözümüzü neye
iliñtirirsek iliñtirelim, karñælañtæåæmæz ince nizamæ, sabit
kanunlaræ yoktan var eden o kudret sahibi, o bilgi
sahibidir. O herñeyin gizlisinden ve açæåændan
haberdardær.
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Bu kitapta yazæsæ bulunan ilim adamlaræ, kâinatæn
tesadüfen meydana geldiåini ileri sürenlere en uygun
cevaplaræ vermektedirler. Bize tesadüfün ne anlama
geldiåini açæklamakta, herhangi bir olayæn meydana
gelebilmesi için muhtemel tesadüfleri matematik
metodlar kullanarak göstermektedirler. Ñayet
önümüzde binlerce alfabetik harf fiñleriyle dolu olan
bir kutu bulunsa ñüphesiz ki, bir „Âmme“ kelimesini
meydana getirebilmemiz için gerekli olan harfleri
yanyana düñürebilmemiz ihtimali vardær, ama çok azdær.
Fakat o harflerden uzun bir manzume veya bir oåuldan
babaya yazælmæñ bir mektup meydana getirme ihtimali
imkânsæz denmese de çok zor ve zayæftær. Ælim adamlaræ,
etin ve proteinlerin yapæsæna giren ilk madde olan amino
asit moleküllerini meydana getiren atomlaræn
birleñebilme ihtimallerini hesap etmiñler ve bunun
milyarlarca yælæ gerektirdiåini, ayræca çok geniñ olan
kâinata dahi sæåmayacak bir madde kütlesini icab
ettirdiåini görmüñlerdir. Bu daha çok küçük bir amino
asit molekülü içindir. Ya bir de bitki ve canlælaræn
organlarænæ meydana getiren milyarlarca canlæ
organizma için bu ne kadar uzak bir ihtimaldir. Sade
amino asitler deåil, daha yæåænlarca komple bileñikler
ve sayæsæz elementler ne olacaktær? Ya göklerin ve yerin
yaratælæñæ, hayatæn meydana geliñi ne ile ifade
edilecektir? Bir kere bunlaræn kendiliåinden bañæ boñ
ve kör bir tesadüfün eseri olarak meydana gelmiñ
olmasæ aklen imkânsæzdær. Çünkü akæl bütün bunlaræ, çok
bilgili, herñeyi bilen, gören ve planlayan bir gücün
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yaratmæñ olmasænæ zaruri kælmaktadær.
Bir ilim adamænæ Allah’æn varlæåæna inandæran yeni

sebep:
Bu ilim adamæ New York ilim akademisi eski bañkanæ

Morisson, „Ænsan Tek Bañæna Deåildir“ adlæ eserinde
diyor ki, „Añaåædaki yedi sebep beni ñahsen Allah’æn
varlæåæna inanmaya mecbur etmiñtir. Bunlardan bir
kæsmænæ kæsaltarak kaydetmek istiyorum.
Ælim ve fen asrænæn henüz bañænda bulunmaktayæz. Ve

hergün ilim ve kudret sahibi bir yaratan tarafindan
yapælan ñeyleri biraz daha meydana çækaræyoruz. Ñu
doksan sene içerisinde çok ñeyler bulduk. Bilgiden
gelen bir imanla Allah’æn varlæåænæn daha çok farkæna
varmaktayæz ve varacaåæz:
Yerküresi kendi ekseni etrafænda her 24 saatte bir

düñüñ yapar, yani dünyamæz saatte 1600 km civarænda
bir hæza sahiptir. Ñimdi farz ediniz ki, o, saatte 160 km’lik
bir hæzla dönüyor. O takdirde gece ve gündüzümüz
ñimdiki olduåundan 10 kat daha uzun olacaktær. Bu
durumda yaz mevsiminin kæzgæn güneñi her gün
bitkilerimizi yakacak, geceleyin de yeryüzündeki bütün
bitkiler donacaktær.
Her türlü hayatæn kaynaåæ olan güneñin yüzeyindeki

æsæ 12000 fahrenhayt (yaklañæk 6650 santigrat)
derecesidir. Dünyamæz güneñten yeter derecede bizi
æsætabilecek kadar uzaktær. Bu mesafe hayret verici bir
ñekilde sabit kalmaktadær. Milyonlarca yældær, bu alanda
meydana gelen deåiñiklik bildiåimiz tarzdaki hayatæn
devamæna zarar vermeyecek kadar az olmuñtur. Ñayet
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yerküresinin sæcaklæåæ bir yælda ortalama olarak 50
derece deåiñseydi, bütün bitkilerle birlikte insan da
yanarak veya donarak ölürdü.
Dünya güneñ etrafænda saniyede 30 km’lik bir hæzla

döner. Bu hæz, mesela, saniyede 10 veya 70 km olsaydæ
güneñe olan uzaklæk veya yakænlæåæmæz yañamamæza
engel teñkil ederdi.
Bilindiåi üzere, yældæzlar çeñitli hacimlere sahiptir. Öyle

büyük yældæz vardær ki, bizim güneñimiz olsaydæ
yerküremizin yörüngesi milyonlarca km, mesafede
onun yüzeyi içine girerdi.
Yældæzlaræn saçtæklaræ æñænlar da deåiñiktir. Birçok æñænlaræ

hayatæn bilinen her yönünü ortadan kaldærabilecek
niteliktedir. Bu æñænlaræn yoåunluåu ve hacmi de çeñitlidir.
Güneñin saçtæåæ æñænlara nisbetle on bin defa az olanlaræ
bulunduåu gibi, ona oranla o kadar fazla olanlaræ da
vardær. Ñayet güneñimiz, bu anda „verdiåi æñænlaræ
birbuçuk kat artærsaydæ çoktan kül olurduk. Gayet
tabiidir ki, bütün bu sözler, hayatæn protolazmik bir
kævælcæmæ olarak doåmuñ olmamæza, yani ñu andaki
özelliåimize göre söylenmektedir. Bu sebepledir ki,
milyonlarca güneñ arasænda sadece bizim güneñimizi
hayata elveriñli olarak bulabilmiñizdir. Burada temas
edeceåimiz bir nokta daha vardær: Yerküre, bilindiåi
üzere, 23 derecelik bir açæ ile eåiktir. Bu durumda
mevsimler doåmaktadær. Eåer böyle olmasaydæ, kuzey
ve güney kutbu daima karanlækta kalacak ve
okyanuslardan yükselen su buharæ, yolunda buzdan
meydana gelmiñ kætalar yæåarak kuzeye ve güneye
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doåru daåælacak, ekvatorla karlæ bölge arasænda bir çöl
sahasæ teñkil edecekti. Bu durumda buzlardan nehirler
dolacak, bunlar derin vadilerden geçerek, artæk tuzla
kaplæ bir hale gelmiñ bulunan okyanuslara akacak ve
sürekli olmayan tuz gölleri meydana getirecekti. Ayræca
inanælmayacak büyüklükteki bu buz kütlelerinin aåærlæåæ
kutuplara baskæ yapacak, bu da ekvator bölgesinin
yayælmasæ ve tañmasæna sebep olacak ve mutlaka bir
ekvator bölgesine ihtiyaç hissettirecekti. Kaldæ ki,
okyanuslaræn çekilmesi yeni ve geniñ sahalar
bærakacaåænæ, yerküresinin yaåacak yaåmuru
azaltacaåænæ ve bununla korkunç sonuçlaræn doåacaåænæ
da gözden uzak tutmamamæz gerekir.
Ay bizden 385 000 km uzaktadær. Yælda iki defa

meydana geten deniz kabarmasæ hadisesi, ayæn
varlæåænæ münasip bir ñekilde hatærlatær. Okyanuslarda
görülen kabarmalar bazæ yerlerde 18 metreye kadar
yükselir. Hatta ay çekimi sebebiyle yer kabuåu yælda
iki defa bir kaç santim dæña doåru esner. Ama her ñey
bize yerli yerinde gözükür. O kadar ki, bütün
okyanuslaræ 10-15 metre kabartan ve son derece sert
görünüñlü yerkabuåunu esneten korkunç kuvveti, biz
hiç de hissetmeyiz.
Merih gezegeninin de kendisinden 10 000 km

uzaklækta bulunan bir ayæ vardær. Küçük bir ay. Bizim
dünyamæza baålæ bulunan ay, 385 000 km tutan
bugünkü uzaklæåæna karñælæk, söz gelimi 75 000 km uzak
olsaydæ, meydana gelecek kabarma o kadar kuvvetli
olurdu ki, deniz seviyesinin altænda bulunan bütün
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daålar, her gün, iki defa bizzat daålaræ bile kæsa
zamanda añændæracak bir sel tarafændan istilaya mâruz
kalacaktæ. O takdirde her gün yer çukurlaræna nisbetle
yükselebilmiñ daålar ve tepeler zor bulunacaktæ. Tabidir
ki, böyle korkunç bir hareketten yerküre çatlayacak
ve havadaki kabarma olayæ da her gün kasærgalar
meydana getirecekti.
Yeryüzündeki daålaræn ve enginlerin ortadan kalktæåænæ

farz edince bütün yerküresi üzerinde suyun derinliåi 2
km kadar olacaktær. Buna göre hayat muhtemelen,
sadece okyanusun derinliklerinde bulunacaktær. Ñüphe
yok ki, hayat burada kendi kendini yok eder sönerdi.
Öyle anlañælæyor ki, ilim dünyanæn katælañmadan önceki
kaos devresinde bu durumda bulunduåunu ileri süren
teoriyi teyid etmektedir. Ælmen de kabul edilen kanunlar
uyarænca yerküresinin oluñmasæ zamanændaki
kabarmalar ay küresini devamlæ olarak uzaklara itmiñ
ve aynæ zamanda dünyanæn dönüñünü yavañlatmæñtær.
Dünyanæn kendi ekseni etrafændaki dönüñü 6 saatten
de az süren bir gün içinde tamamlanærken sonralaræ
24 saatlik bir güne çækmæñtær. Böylece sevimli ve gönül
açæcæ ay âñækæn neñesi olmuñ ve güzel bir görünüñe
bürünmüñtür. Daha bir milyar kadar bir süre içinde aynæ
ñekilde kalacak gibi görünmektedir. Astronomlar, aynæ
kanunlar gereåince, çok uzak bir gelecekte ayæn yer
küresine tekrar döneceåini ve yeteri kadar yaklañænca
infilak ederek bu fani dünyayæ, Satürn etrafændakiler
gibi æñæk saçan halkalarla ñereflendireceåini kabul
ederler.
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Güneñ sistemimiz, 12 000 derecelik bir æsæ altænda
kendisinden ayrælan ve aklæn tasavvur edemiyeceåi bir
hæzla uçsuz bucaksæz fezaya daåælan elemanlaræn
düzensiz karæñæmændan meydana gelmiñtir. Düzen
anarñinin yerini tutmuñtur. O kadar ince bir düzen ki,
hangi düzen hangi yere yerleñeceåini saniyesiyle tesbit
etme imkânænæ bize saålamæñtær. Ve o derece kusursuz
bir denge meydana getirmiñtir ki, milyar yældan beri
deåiñikliåe uåramamæñ ve sanki sonsuz olarak sürüp
gideceåi istidadænæ göstermiñtir. Bütün bunlar bir kanun
gereåince olmaktadær. Aynæ kanun sayesinde güneñ
sisteminde gördüåümüz bu düzen diåer alanlarda da
hüküm sürmektedir.
Tesadüf, düzensiz, kararsæz, beklenmedik ve hiç bir

hesap kaidesine girmeyen bir ñeydir. Ne var ki,
süprizleriyle bizi ñañærtan bir tesadüfe de karñæ
gelinmez, sert bir kanuna boyun eåmek
mecburiyetindedir. Bir madenî parayæ yukaræ attæåænæz
zaman tura tarafændan on kere üste gelmesi
muhtemeldir. Bir, üçte bir oranænda bir ihtimaldir. Fakat
tura tarafænæn iki kere aynæ ñekilde üste gelmesi
beklenmezse de ardarda 10 kere gelmesi son derece
zayæf bir ihtimaldir. Farz edelim ki içinde 100 tane marka
bulunan bir torbamæz vardær. Bunlaræn 99’u siyah, biri
beyaz olsun. Ñimdi torbayæ sallayænæz ve hiç bakmadan
bir marka çekiniz. Beyaz çekebilmeniz ihtimali 100’de
birdir. Çektiåiniz markayæ torbaya koyarak tekrar blr
marka çekiniz. Beyaz markayæ ele geçirebilme ihtimali
yine 100’de birdir. Fakat onu ardarda iki defa çekme
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ihtimali 1000’de birdir.
Ñimdi üçüncü bir deneme yapænæz. Beyaz markayæ

ardarda üç defa torbadan çekeceksiniz. Aynæ denemeyi
bir iki defa daha tekrar edecek olursanæz, ortaya
astronomik rakamlar çækacaktær.
Demek ki, tesadüf yoluyla elde edebilecek neticeler,

iki kere iki dört edercesine sert bir kanunla sæmsækæ
baålanmæñtær.
Tekrar olarak söyleyelim ki, tesadüf konusunda böyle

bir izah tarzænæ tercih ediñimizin sebebi, yeryüzünde
hayatæn bulunabilmesi için ne kadar sænærlaræn ve ne
kadar güç ñartlaræn mevcut olduåunu apaçæk ilmî bir
metodla okuyucuya anlatabilmektir Bunun yanænda
realiteden örnekler göstererek gerçek hayat için
lüzumlu ñartlaræn herhangi bir yældæzda ve herhangi bir
zaman içinde særf bir tesadüf eseri olarak
bulunamæyacaåænæ da kesinlikle isbat etmek istedik.
Yerküresinin hacmi, güneñin uzaklæåæ, güneñin ve

hayat kaynaåæ æñænlarænæn æsæ derecesi, yerkabuåunun
kalænlæåæ, su küresinin inceliåi karbondioksidin miktaræ
ve nitrojenin hacmi, insanæn türeyiñi ve hayatta kalæñæ...
Bütün bunlar, anarñiden düzenin doåduåunu önceden
hazærlanmæñ bir planæn ve tesbit edilmiñ bir gayenin
bulunduåunu gösterir. Bunlar aynæ zamanda, kesin
matematik kanunlaræ uyarænca herhangi bir zaman
içinde ve herhangi bir yældæzda tesadüf yoluyla milyarda
bir ihtimal bile olamæyacaåænæ da kesinlikle haber verir.
„Böyle olmasæ mümkün mü?“ Æyi güzel ama böyle
olmamæñ iñte.
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Gerçekler böyle kesin olduåuna ve maddî olmayan
akællaræmæzæn bunca güzelliåini kabul ettiåine göre -ki
insan olarak bize yakæñan da budur- soruyorum: Kesin
delilleri bærakæp da milyarda bir ihtimal ile olabilen
tesadüfe inanær ve gerek kendimizin, gerek kendimiz
dæñænda her ñeyin, onun eseri olduåunu söyleyebilir
miyiz?
Görüyoruz ki, her ñeyin tesadüf yoluyla olduåuna

inanma gibi ihtimal karñæsænda bir rakamæ ile ifade
edilecek bir ñans karñæsænda 999 999 999 ñans vardær.
Pozitif ilim açækladæåæmæz gerçekleri inkâr etmemekte,
matematik bilginleri bütün bu rakamlaræn doåruluåunu
kabul etmektedirler. Ama ñu anda karñæmæzda inatla
direnen beñerî bir düñünüñ vardær. Sâbit fikirlerden
ayrælmayan bir düñünüñ!
Hülâsa olarak diyebiliriz ki:
Gerek kâinatæ, gerek hayatæ ve gerek ñuunatæ ilmî bir

surette izah edebilmek için yaratæcæ bir kuvvetin varlæåænæ
kabul etmekten bañka yol olmadæåæ bir gerçektir.
Felsefe ve ilim tarihi bize gösteriyor ki: Felsefe ve

ilimde büyük meslekler tesis eden ve büyük keñifler
yapan dâhilerin hepsi „Allah’a giden yol; mahlûkatæn
nefesleri sayæsæncadær“ fehvasænca sonunda bir noktaya
varmæñlardær. Mesela muhtelif yollardan yürümekla
beraber (Platin) ile (Muhyiddin Arabi), (Descartes) ile
(Gazali), (Kant) ile (Æbn-i Sina), (Leibnitz) ile
(Fahrüddin-i Razi), (Malebranche) ile (Celaleddin-i
Devvani)... aynæ neticeyi bulmuñlardær.
Beñeriyetin bütün bu büyük dâhileri, ñunu itiraf
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etmektedirler ki, türlerin yaratælæñlarænda,
ñekillenmelerinde ve deåiñmelerinde bir ilahî sünnet,
bir ilahî kanun hükümran olmaktadær. O halde biz
müslümanIar iftihar etmeliyiz: Çünkü Allah’æn varlæåæna
iman davamæzda her ñey bizimle beraber; Ælim bizimle,
felsefe bizimle, akæl ve nakil bizimle beraberdir. Yüce
Mevlâ’mæza ne kadar ñükretsek yine de azdær.
Zerrât sayæsænca hamd O’na, ñükür O’na!..
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ÆSLAM’A GÖRE ÆNSANÆSLAM’A GÖRE ÆNSANÆSLAM’A GÖRE ÆNSANÆSLAM’A GÖRE ÆNSANÆSLAM’A GÖRE ÆNSAN

a) Ænsan ruh ile bedenin birleñimidir; Bedenin asæl
unsuru topraktær, ruhun mahiyetini bilemeyiz,
bilmemize de imkân yoktur.
b) Ælk insan Adem’dir. Eñi Havva da O’nun

vücudundan yaratælmæñtær.
c) Ænsan dünyaya bir defa gelir, bir defa da gider;

Ruh göçü (tenasüh) yoktur.
d) Ölüm, ruhun bedenden ayrælmasænæn bir

sonucudur.
e) Dirilme de ruhun ahirette tekrar bedene

girmesidir.
f) Ænsan yaratælmæñlar arasænda en ñerefli bir

varlæktær. Her nimet onun için yaratælmæñtær.
g) Ænsanæn yaratælæñændaki gaye ve onun asæl

vazifesi, yaratanæna kul olmasædær. Çevresindeki her
ñey de bu gayenin yerine getirilmesinin
vasætalarædær.
h) Ænsan hayatæ dünya, mezar ve ahiret olmak

üzere üç kæsæmdan ibarettir. Mezar, dünya hayatæ
ile ahiret hayatæ arasænda bir geçit noktasædær.
Dünya ise ahiretin tarlasædær; dünya çalæñma yeri,
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ahiret de mükâfat ve ceza yeridir.
æ) Ænsan hür ve günahsæz olarak doåar; kimse bir

bañkasænæn suçundan sorumlu deåildir.
j) Ænsan her yaptæåændan sorumlu ve hesap

vermeåe mecburdur.
k) Köle, añaåæ yukaræ harp esiri demektir.
„Allah’a kul olanlaræ kælæçtan geçirmeåi amaç

edinen ve bunun için müslümanlara karñæ fiilen
savañ açan ve savañma esnasænda yakalanan gayr-
i müslim esir demektir ki, bu esirin köle olmasæna
devlet bañkanæ karar verdiåi taktirde
gerçekleñebilir.
l) Æslam’da köleyi, hürriyetine kavuñturma

sebepleri ve bu hususta yapælan teñvikler o kadar
çok ve o kadar mühimdir ki, kölenin köleliåi sürüp
gitmez, azât edilip hürriyetine kavuñur.
m) Ænsanda vicdan hürriyeti, mülk edinme

hürriyeti, meslek seçme hürriyeti, ilim tahsili
hürriyeti, haberleñme hürriyeti, seyahat hürriyeti
ve evlenme hürriyeti vardær.
n) Ænsana kulluk vazifesini öåreten dindir.
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ÆZAHI:
Ænsan nedir? Neyin nesidir? Nereden gelmiñ, nereye

gidecektir? Niçin gelmiñtir? Görev ve sorumluluåu
nedir? Hak ve selâhiyeti nedir?
Ælim, bir bakæma bu sorularæn cevabænæ bulmak ve

bilmekle bañlar. Ænsan evvela kendisini tanæmalæ, ñu
âlemdeki makam ve ünvanænæ bilmeli ve o makam ve
ünvanæn kendisine tahmil ettiåi mesuliyet ve tanædæåæ
haklaræ idrak etmelidir.
Ænsanoålu, kendisini tanæma yolunda bir takæm târifler

yapmæñ, fikir ve felsefeler ileri sürmüñtür. Bunlardan
hiçbirisi gerçek manada insanæ tanætmamæñtær. Çünkü
insan karmañæk ve çok yönlü bir varlæktær. Onu her
yönüyle bilen ancak, onu yaratandær. O halde O’nun
kitabæna bakarak kendimizi tanæyalæm:
Ænsan; Allah’a halife olmak üzere yaratælan tüm

nimetler emrine verilen ve Allah’a kul olma vazifesiyle
vazifelendirilen bir varlæktær.
Evet, insan halifedir; Allah’æn halifesidir. Kâinattaki

makamæ da Hilâfet makamædær, ünvanæ halifeliktir.
Cenab-æ Hak onu bütün âleme halife yapmæñtær, Hilâfet
makamænæ ona vermiñtir. Ve bu vesile ile eñref-i
mahlukat, zübde-i kâinat insan olmuñtur. Kur’an bu
hususu ñöyle anlatær: „(Ey Habibim!) O vakit hatærla
ki, Rabb’in meleklere „Ben yeryüzünde
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(hükümlerimi yerine getirecek) bir halife (bir insan)
yaratacaåæm“ demiñti. Melekler de: „Biz seni
hamdinle tesbih ve noksanlæklardan tenzih etmekte
olduåumuz halde, orada fesat çækaracak ve kanlar
dökecek kimse mi yaratacaksæn?“ demiñlerdi.
Allah: „Ben sizin bilemiyeceåiniz ñeyleri bilirim,“
buyurdu.“ (Bakara, 30)
Ækinci meseleye gelince, Cenab-æ Hak her ñeyi insan

için, insana hizmet etmeleri için, insanæn hayatta
ihtiyaçlarænæ gidermek için, insanæn görevlerini
yapabilmeleri için yaratmæñtær. Kur’an-æ Kerim’de buna
dair yüzlerce ayet vardær. Casiye Suresi'nde ñöyle
buyrulur:
„Allah; göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsini

size müsahhar kældæ.“ (Casiye, 1-3)
„Allah, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattæ!“

(Bakara, 29)
„Hem Allah, istediåiniz ñeyleri hepsinden verdi!“

(Æbrahim, 34)
Bu ve benzeri ayetlerden de anlañælacaåæ üzere, her

ñey insanæn halifeliåini kabul etmiñ ve onun emrine,
onun hizmetine girmiñ, onun için dönüp dolañmakta,
onun için doåup büyümektedir. Hatta melekler bile,
insanæn halifeliåini kabul etmiñ, Allah’æn emri üzerine
insana tazim secdesini yapmæñtær.
Kâinatta, insanæn büyüklüåünü, ñerefini tanæmayan

sadece iblis olmuñtur. Olmuñtur ama, melun olmuñ,
Allah’æn rahmetinden kovulmuñtur.
Ænsanæn tarifindeki üçüncü meseleye gelince; bu da
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insanæn asæl görevinin Allah’a kul olmasæ, O’na ibadet
ve ubudiyyette bulunmasædær.
Cenab-æ Hak Ez-zariyât suresinin 56. ayetinde ñöyle

buyurur: „Ben (Allah Azimüññan) cinleri de insanlaræ
da (bañka bir ñey için deåil) ancak kendime kul
olmalaræ için yarattæm.“
Evet, insanæn yaratælæñænda, Hilâfet makamæna

getiriliñinde ve tüm nimetlerinin onun emrine, hizmetine
veriliñinde tek bir sebep, tek bir gaye ve tek bir hikmet
vardær. O da kendisini insan olarak yaratan, Halife tayin
eden ve bunca nimetleri kendisine veren yaratanænæ
tanæmasæ, bilmesi ve O’nun emir ve yasaklaræna uyarak
kulluk vazifesini yapmasædær. Nasæl ki, canlæ-cansæz
herñey insanæn hizmetinde ise, insan da yaratanænæn
emrinde ve itaatænda olacaktær. Æñte hayatæn manasæ ve
yaratælæñæn gayesi budur. Ænsanoålu bilhassa bu hususu
çok iyi bilecek ve bunun ñuuruna varacak ve
yaratælæñænæn gayesini tahakkuk ettirme yolunda var
kuvvetiyle çalæñacaktær. Çalæñacaktær ki, Hilâfet
makamæna layæk olduåunu ve bunca nimetlere ehil
bulunduåunu fiilen isbat etmiñ olsun.
Esasen, insanæn tarifindeki üç meseleden birincisi ile

ikincisi kendisinin emeåinin mahsulü deåildir, yani
insan çalæñmæñ, çabalamæñ da Hilâfet’e læyakatini,
nimetlere ehliyetini isbat etmiñ, ondan sonra bu
makama getirilmiñ deåildir. Bunlar sadece ve sadece
Cenab-æ Hakk’æn fazl-ü keremidir. Kulluk vazifesini
gereåi gibi yaptæåæ taktirde hem liyakatænæ isbat etmiñ
olur hem de o makamda devamlæ kalacaåænæ, nimetlerin
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devam edeceåini saålamæñ olur. Ölümle Hilâfet
makamændan düñmez ve nimetler de elinden gitmez.
Mezarda da halifedir, nimetlere sahiptir, ahirette de.
Çünkü Cenab-æ Hak verdiåi makam ve nimeti almaz.
Yeter ki insan, makamæn yüklediåi görevi hakkæyla
yapsæn, yeter ki, nimetlerinin kadrini bilip ñükrünü yerine
getirsin. Cenab-æ Hak ñöyle buyurur: „Verdiåim
nimetlere ñükrederseniz ben o nimetleri elbette
arttæræræm. Ñayet, nankörlük ederseniz, bilin ki,
benim azabæm pek ñiddetlidir.“ (Æbrahim, 7)
Ñayet, insanoålu „Adam sen de!“ der, kendisini

tanæmaz, had ve hududunu bilmez, Allah’a kul olma
görevini unutur, nefis ve ñeytana kul olur, heva ve
hevesinin esiri olarak dünyanæn zevk ve eålenceleriyle
vakit geçirirse ve nihayet hayatæ, dünya hayatændan
ibaret sayarsa, ölümle her ñey sona erer derse; Hilâfet
makamændan atælær, insanlæk rütbeleri sökülür, nimetler
elinden alænær ve nihayet esfel-i safiline, yani
„cehenneme“ yuvarlanær, gider!
Cenab-æ Hak cümlemizi, Hilâfet makamænæn yüklediåi

görevi yapan, bütün nimetlere ñükreden ve liyakatini
isbat ederek a’lal illiyyine yükselen kullarændan eylesin!
(Amin!)

Ruh göçü yoktur:
Ruh ve cisimden mürekkep olan her ferdin, madde

âlemi olan dünyaya gelmeden önce sahip olduåu hayat
ruhanîdir, cismanî deåildir. Yani ruhlar cisimlerden önce
yaratælmæñtær. Fakat insan idrakæ ruhlaræn mahiyetini idrak
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edecek seviyede yaratælmamæñtær. Ruhun mahiyetini
ancak onu yaratan bilir, biz bilemeyiz. Bilmemize de
imkân yoktur.
Bununla beraber bilir ve inanæræz ki, Allahü Teala’næn

emri vechiyle, her insanæn ruhu yalnæz kendi bedenine
girer. O insan ölünce ruhu bedeninden çækar ve Allah’æn
tayin buyurduåu yere gider ve bañka herhangi bir
cisme ve bedene girmez.
Hintliler’de ve cahiliyye devri Araplar’ænda görüldüåü

üzere ruhlaræn bedenden bedene, yani ölen bir ruhun
doåacak insanæn veya bir hayvanæn bedenine daimi
surette girip çæktæåænæ ve devir daim yaptæåænæ Æslam kabul
etmez ve bunu isbat edecek aklî ve naklî hiçbir delil
de yoktur.

Mezar hayatæ:
Ænsanlar ölümlerinden tekrar dirilecekleri vakte kadar,

bulunduklaræ âleme mezar âlemi veya mezar hayatæ
denir. Diåer bir ismi de „Berzah âlemi“dir. Kæyametten
itibaren devam edecek olan ebedi hayata da ahiret
hayatæ denir.
Æslam’a göre, her insanæn ölümünü müteakip, ruhu

cesedine taalluk edecek. Münkir, Nekir adænda iki
melek gelip; „Rabb’in, Peygamber’in kim; dinin, kitabæn
nedir?“ diye soracaktær. Uygun cevap verenlerin yerleri
mânen birer cennet bahçesi olacaktær. Uygun cevap
veremiyenlerin ise yerleri birer cehennem çukuru
olacaktær.
Ahirette ise, herkes dünyada iñlediåi amel ve
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hareketlerinden yalnæz Cenab-æ Hakk’a hesap verecek,
hiç bir kimsenin en küçük iyiliåi veya kötülüåü karñælæksæz
kalmayacaktær. Neticede insanlar amel ve imanlaræna
göre cennet veya cehennemde yerlerini alacaklardær.
Cennet ve cehennem maddî birer varlæktærlar ve halen

vardærlar. Ama, kâinatæn nerelerinde olduklarænæ
bilemeyiz.
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Din:
a) Din: „ALLAH“æn gönderdiåi bir kanundur. Din

kitaplaræ da, tabir caizse, „ALLAH“æn gönderdiåi
kanunun yazælæ metinleridir.
b) Dini ve din kitabænæ peygamberler (vahiy) adæ

verilen bir yolla „Allah“tan almæñlardær.
c) Dinin tarihi, insanlæåæn tarihiyle bañlamæñtær.
d) Bütün peygamberlerin tebliå ettiåi din;

bilhassa inanç meselelerinde birdir, „ALLAH“æn
birliåi esasæna dayanær.
e) Hak din birdir. O da Æslam’dær. Bugün Æslam

Dini’nin dæñændaki bütün dinler, hak dinden
sapmanæn birer sonucudur ve hepsi de yanlæñtær.
Hiçbiri, „ALLAH“ katænda kabul görmeyecektir.



62

Æzahæ:
Din ñu ñekilde târif edilir: „Din ilâhî bir mevzuattær

ki, kendisine gönül ræzasiyle ve inanarak
baålananlaræ, bizzat hayær olan ebedî saadete
götürür.“
Ænsanlæåæn tarihiyle bañlayan din, insanæ muhatap

almæñ, ona nasæl ve ne ñekilde, Hilâfet makamænæn
yüklediåi, kulluk vazifesini yapacaktær; Yaratanæna karñæ
görevleri nelerdir, ferdî hayatænæ, cemiyet hayatænæ,
devlet hayatænæ nasæl tanzim edecek, nasæl
yürütecektir?.. Æñte bütün bunlaræ ona öåretir, onun bu
ñekilde söz, fiil ve hareketlerini ayarlamasænæ emir ve
tavsiye eder ve nihayet ona insanca ve Æslam’ca
yañamanæn yolunu, yöresini gösterir.
Din, ilk insanla bañlamæñ, bütün peygamberler

tarafændan tebliå ve telkin edilegelmiñtir. Bütün
peygamberler aynæ yolun yol göstericisidirler. Ancak
bu yol basit bir ñekilde bañlamæñ, zamanæn akæñæ
içerisinde mükemmele, daha mükemmele doåru
geliñme kaydetmiñ ve nihayet Hz. Muhammed’le tam
ve en mükemmel ñeklini almæñtær. Ve bunun böyle oluñu,
cemiyetin ihtiyacændan doåmuñtur. Hz.
Muhammed’den sonra bir peygamber, Kur’an’dan
sonra da bir kitap gelmiyecektir. Çünkü Kur’an,
kæyamete kadar gelecek ve asærlaræn ve nesillerin
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ihtiyacænæ en mükemmel ñekilde karñælayacak
muhtevaya sahiptir. Ve yine bu hikmete mebni olsa
gerek ki, Kur’an’æn bugüne kadar bir harfi bile
deåiñmemiñ, ona kimse el sürememiñ ve kalem
karæñtæramamæñtær. Kæyamete kadar da öyle olacaktær.
Çünkü onun muhafazasænæ, bizzat Allah, üzerine
almæñtær.
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PEYGAMBERLERPEYGAMBERLERPEYGAMBERLERPEYGAMBERLERPEYGAMBERLER

a) Peygamberler; dini tebliå etmek üzere,
„ALLAH“ tarafændan vazifelendirilen insanlardær.
b) Peygamberler, peygamberliklerini mucizeler

göstermek suretiyle isbat ederler. Mucize,
„ALLAH“ tarafændan kendilerine verilen
peygamberlik vesikalarædær.
c) Ælk Peygamber Hz. Adem, son Peygamber de

Hz. Muhammed’dir. Ækisi arasænda, sayælarænæ kesin
olarak bilemediåimiz, binlerce peygamber
gelmiñtir.
d) Peygamberler, din kurucusu veya koyucusu

deåil; onlar yalnæz „ALLAH“æn elçileridir.
e) Hazreti Muhammed geldikten sonra ona

uymayanæn, artæk ne yaptæåæ hayær ne de ibadeti
kendisine asla fayda vermiyecektir.
f) Hazreti Æsa da Allah veya Allah’æn oålu deåil;

insandær ve aynæ zamanda peygamberdir.
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Æzahæ:
Diyeceksiniz ki, neden bu kadar çok peygamber

gelmiñ? Bir tane yetmez miydi?
Her peygamberin geliñi bir ihtiyaçtan doåmuñtur.

Ñöyle ki: Ælk peygamber tebliåatænæ yaptæktan sonra
gider. Fakat insanoålu durur mu? Adeta kazmayæ eline
alær, din binasænæ tahrip etmeye bañlar, hurafe ve batæl
inançlara meyyaldær. Dinin asæl unsurlarænæ terk eder,
dinden olmayan yabancæ ñeyleri dine karæñtærær. Ve bu
hal zaman akæñæ içerisinde sürüp gider. Din o hale gelir
ki, artæk asliyetini kaybetmiñ, hurafeter bataklæåæ haline
gelmiñtir. Allah’æn birliåi unutulmuñ, putlara tapma
bañlamæñtær. Hakkæn yerini batæl, adatetin yerini zülüm,
medeniyetin yerini vahñet almæñtær. Ve nihayet
insanoålu „Æmdat!“ diye lisan-i hal ile feryada
bañlamæñtær. Æñte bu særada ikinci peygamber gelmiñ ve
insanlara, „Ne yapmæñsænæz böyle? Dinden, din
yolundan çækmæñsænæz, benden önce gelen peygamberin
gösterdiåi yolu kaybetmiñsiniz. Geliniz ben size hak
yolu göstereceåim,“ demiñtir. Ve o da vazifesini
yaptæktan sonra ahirete gitmiñtir. Yine insanoålu
durmamæñ, önce anlattæåæm gibi, dini karæñtærmæñ ve
kaybetmiñtir ve sonra üçüncü peygamber gelmiñtir. Ve
iñte böyle, din tamirden tahribe ve tahribten tamire
uåraya uåraya Hz. Muhammed gelmiñtir. Hz.
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Muhammed de hak dini, Æslam dinini ortaya çækarmæñ,
saålam bir ñekilde tamir etmiñ ve bir daha tahrip
edilmesine asla müsaade etmiyecek Kur’an gibi bir
kitabæn kontrolüne tevdi ederek gitmiñtir. Binaenaleyh,
Hz. Adem’le bañlayan bu dine artæk ne bir hurafe
karæñabilecek ne de bir meselesi unutulacak. Kæyamete
kadar, bütün berrak ve parlaklæåæyla devam edecektir.
Hz. Æsa:
Hz. Æsa hakkænda da biraz izahatta bulunmak gerekir.

Çünkü, bu peygamber hakkænda yanlæñ düñünenlerin
ve küfre gidenlerin sayæsæ çoktur.
Kim ne derse desin? Æslam’a göre Hz. Æsa, ancak

peygamberlik mertebesine haiz, mümtaz bir insandær.
Anadan babasæz ve harikulâde olarak, Allah’æn „Kün“
emriyle doåmuñ olmasæ, kendisinin ilâhlæk vasfæna haiz
bulunmasænæ asla gerektirmez. Bu, belki AIlahü
Teala’næn bütün tabiat ve hilkat üzerinde hâkim bulunan
kudret ve iradesinin azametine delalet eder. Nitekim
hæristiyanlarca da kabul edildiåi vechiyle, Hz. Adem,
hem babasæz hem de anasæz yaratælmæñtær.
Daha önceki peygamberler gibi, Hz. Æsa’ya da Allah

tarafændan peygamberliåini teyid için, hastalaræ ilaçsæz
iyi etmek ve hatta Allah’æn izni ile ölüleri diriltmek gibi
mucizeler verilmiñ ve kendisine ilahî emir ve nehiyleri
bildiren hakiki Æncil ayetleri dahi vahiy edilmiñtir.
Hz. Æsa, kendisinden önce gelen bütün peygamberleri

ve hususuyla Musa Peygamberi ve ona gelen Tevrat’æ
tasdik etmiñ ve kendisinden sonra gelecek olan âhir
zaman Peygamber’i Hz. Muhammed’i de tebñir ve
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tasdik etmiñtir.
Hz. Æsa kavmine: „Allah, benim de Rabb’im sizin de

Rabb’inizdir. Yalnæz ona ibadet edin; en doåru yol
budur“ ve helal ve haram olan ñeyleri bildirmiñtir.
Kendisinin ilâhlækla ve ilahî oåullukla hiçbir alakasæ
yoktur. Hz. Æsa, kendisine ve validesine yapælan bu çeñit
isnatlardan Cenab-æ Hakk’æn manevî huzurunda
ñiddetle teberri edecek ve bunlaræn ancak sonradan
uydurulmuñ, kuru bir isnad ve iftiradan ibaret
bulunduåunu söyleyecektir.
Kur’an’æmæza göre Hz. Æsa, ne çarmæha gerilmiñ, ne

de öldürülmüñtür. O, Cenab-æ Hak tarafændan âli bir
makama kaldærælmæñtær.
Ve son olarak ñunu söyleyelim ki, bütün peygamberler

müslümandær. Hz. Æsa da müslümandær ve kendilerine
gerçekten inanan insanlar da müslümandær. Tebliå
ettikleri din de Æslam’dær. Hæristiyanlæk diye Hz. Æsa
tarafændan bir din tebliå edilmemiñtir. Bu, sonradan
uydurulmuñtur.
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DEVLETDEVLETDEVLETDEVLETDEVLET

Æslam aynæ zamanda bir dünya görüñüdür.
a) Æslam’da devlet ñekli, bilinen hiçbir devlet

ñekline benzemez.
b) Nev’i ñahsæna münhasærdær. Kaynaåænæ Allah’æn

mutlak hâkimiyyetinden alær. Ve „Onlaræn
(müslümanlaræn) iñleri, aralarænda meñveret iledir“
mealindeki ayete dayanær. Buna binaen ñekli ne
olursa olsun, ne ad verilirse verilsin, Æslam
devletinin teñekkülü, müslümanlaræn veya
temsilcilerinin istiñaresine dayanær.
c) Ænsanlarda da hâkimiyyet vardær. Ancak bu

hâkimiyyet, (Allah’æn vekilleri olmalaræ)
dolayæsæyladær. Kur’an-æ Kerim, insanæn, bu vekillik
sæfatænæ „HALÆFELÆK“ ünvanæyla ifade etmiñtir.
d) Devlet reisi seçimle gelir. Babadan evlada

intikal eden bir sistem yoktur.
e) Devlet reisi ñûra meclisine danæñær.
f) Ænsan, seçme hakkænæ Allah’æn halifesi

olmasændan alær.
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g) Devlet reisinin yetkisi, sadece, Æslam
kanunlaræna göre devletin yönetimini kontroldür.
h) Adaylæklarænæ koyup kendilerini æsrarla empoze

edenler, seçilme haklarænæ kaybederler.
æ) Æslam, emaneti ehline, vazifeyi erbabæna

(mutahassæsæna) vermeyi emreder.
j) Æslam’da sadece iki siyasi partiden söz edilir:

Allah partisi; ñeytan partisi. Æslam Ñeriat’æna göre
kurulmuñ ve Æslam’æ gaye edinmiñ ise; Allah partisi,
deåilse ñeytan partisidir. Birincinin akæbeti felâh,
ikincisinin ise hüsrandær.
k) Æslam devletinin anayasasæ Kur’an’dær, ñekli de

hakiki bir cumhuriyettir.
l) Hâkimiyyet kayætsæz, ñartsæz Allah’ændær.
m) Yeminler, sadece Allah adæna yapælær.
n) Mahkemeler, hüküm ve kararlarænæ ancak Allah

adæna verirler.
o) Elhasæl, Æslam’a göre, gerek devlet ve gerekse

bütün devlet müesseselerinde sadece Æslam
kanunlaræ hâkimdir.
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Æzahæ:
Æslam dini, sadece ahiretin, sadece mananæn dini

deåildir. O, dünya ile ahireti, madde ile manayæ, din ile
devleti bir arada mütalaa etmiñ, ruhla beden gibi,
bunlaræ birbirine baålamæs, biri olmadan diåerinin pek
iñe yaramæyacaåænæ, görevlerini hakkæyla
yapamæyacaklarænæ bildirmiñtir. Müslüman hem dünya
adamædær, hemde din adamædær. Æslam, hem dindir hem
de devlettir. Bir bañka ifade ile, Æslam hem din hem
cemiyettir, hem camii hem devlettir, hem dünya hem
ahirettir, hem aile hem vatandær, hem hükümet hem
ümmettir, hem ahlak hem kuvvettir, hem rahmet hem
adalettir, hem kültür hem kanundur, hem ilim hem
hükümdür, hem madde hem kazançtær, hem cihad hem
hakka davettir, hem ordu hem fikirdir!
Æslam nizamæ sarsælmaz bir inanç, samimi bir ibadet

olduåu gibi, bütün hayatæn her cephesini içine alan
umumi ve cihanñümûl bir nizamdær. Æslam’æn, dünya
hayatæ ile ilgili meselelere ibadetle ilgili meselelerden
daha fazla yer verdiåi bir gerçektir. Evet Kur’an-æ Kerim
hem dünyaya ait hükümleri, hem de ibadete ait emirleri
cem etmekte ve düzene koymaktadær. O halde biz,
Kur’an’æn dünya hükümlerini yerine getirmekten de
sorumluyuz, ibadete dair emirleri de!.
Æslam’a göre, hüküm koyma, kanun vaz etme yetkisi
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tamamen Allah’a aittir. Çünkü Æslam’a göre, hâkimiyyet
kayætsæz ñartsæz Allah’ændær. Ænsan kanun koyma yetkisine
ve gücüne sahip deåildir, acizdir ve cahildir. Ñu bir
gerçektir ki, kanun koymada, hüküm vaz etmede
adalet esastær. Hangi sænæf insanæn hak ve selahiyeti
nedir? Görevi nedir? Hangi suç hangi cins cezayæ ve
ne miktarda gerektirir?.. Mutlak ilim de ancak Cenab-
æ Hakk’a mahsustur. Bütün insanlaræn ilmi toplansa
Allah’æn ilmi yanænda yok denecek derecededir.
Ænsanoålu aciz ve noksanlæklarla doludur. Üstelik
birtakæm istek ve ihtiraslaræn zebunudur. Tarafsæz
olamaz. Kanun koymada hata eder, hatalæ kanunlar
ise millet bünyesinde derin yaralar açar ve
huzursuzluklar doåurur. Bütün bunlar gösteriyor ki,
insanoålu kendi kendisini yönetemez ve bütün bir
milleti idare edecek kanunlar çækaramaz. Hatta böyle
bir iddiaya kalkæñanlar ve böyle bir yetkiyi kendilerinde
görenler, kendilerini Allah’æn yerine koymuñ ve O’na
ortak olduåunu ilân etmiñ olurlar ve put olurlar.
Ñimdi Kur’an ayetlerini dinleyelim:
„Hüküm verme ancak Allah’a mahsustur, yalnæz

O’na kul olacaksænæz diye, emretmiñtir.“ (Yusuf, 40)
„Yaratma da emretme de O’na mahsustur.“ (Araf,

55)
„Kitabæ hakkæyla sana indirdik ki, Allah’æn

gösterdiåi ñekilde insanlar arasænda hükmedesin.“
(Nisa, 105)
„Rabb’inizden size indirilen Kur’an’a uyun

(emirlerine ve kanunlaræna baålanæn), Allah’tan
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bañka dostlar edinip onlara uymayæn. Siz ne az
düñünüyorsunuz.“ (Araf, 2)
Cenab-æ Hakk, miras hukukunu beyandan sonra,

bunlara uyanlaræn büyük kurtuluña ereceklerini,
uymæyanlaræn da korkunç azaba sürükleneceklerini
beyan etmek üzere ñöyle buyurur:
„Bunlar Allah’æn yasalarædær. Allah’a ve

Peygamber’ine kim itaat ederse, onu içlerinden
ærmaklar akan cennetlere koyacaktær. Orada
temellidirler. Büyük kurtuluñ budur. Kim Allah ve
Peygamber’ine bañkaldærær ve yasalarænæ çiånerse,
onu, temelli kalacaåæ cehenneme sokar. Alçaltæcæ
azap onadær.“ (Nisa, 13-14)
Æslam, Allah kanunlarænæn dæñæna çækmayæ kesinlikle

haram kælmæñ, Ñeriat’le hükmetmeyenleri kâfir, zalim
ve fasæk saymæñtær:
„Kim, Allah’æn indirdiåi hükümleri (kanun kabul

etmez de onlarla) hüküm vermezse, iñte onlar
kâfirIerin ta kendileridir.“ (Maide, 44)
„Kim, Allah’æn indirdiåi kanunlarla hükmetmezse

iñte onlar zalimlerin ta kendileridir.“ (Maide, 45)
„Kim Allah’æn indirdiåi kanunlarla hükmetmezse

iñte onlar fasæklaræn ta kendileridir.“ (Maide, 47)
Æslam, aralarænda ihtilafa düñtükleri davalarænæ Ñeriat’a

götürüp aldæklaræ hükme gönülden ræza
göstermeyenlerden imanæ silmektedir.
„Sana indirilen Kur’an’a ve senden önce indirilen

kitaplara iman ettik diye boñ iddiada bulunanlara
bakmaz mæsæn? Taåuta (o azgæn ñeytana)
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muhakeme olmak isterler. Halbuki onu
tanæmamakla emrolunmuñlardæ. Ñeytan ise onlaræ
çok uzak bir sapæklæåa düñürmek ister.“ (Nisa, 60)
Taåut demek, insanæn taparcasæna baålandæåæ ve onun

sözlerini Allah’æn kanunlaræna tercih ettiåi herhangi bir
put demektir. Bir kavmin taåutu, o kavme, o millete,
Allah’æn yolundan bañka bir yol gösteren, Kur’an
kanunlarænæn getirdiåi düzenden bañka bir yol gösteren,
Kur’an kanunlarænæn getirdiåi düzenden bañka bir düzen
getiren kimsedir. Æñte böyle bir kimseye taåut, yani put
denir. Getirdiåi düzene de taåut düzeni (ñeytan düzeni)
deneceåi gibi, böyle bir düzeni benimseyen, daha da
ileri giderek böyle bir düzeni savunan kimselere de
müñrik denir, putçu denir, taåutçu denir.
Cenab-æ Hakk, her günahæ dilerse affeder de böyle

bir günahæ yani ñirki affetmiyecektir. Nisa Suresi’nin
116. ayeti ñu mealdedir. „Muhakkak ki Allah,
kendisine ñirk koñanlaræ affetmiyecektir. Bu
günahtan bañkasænæ, dilediåi kimselerden maåfiret
buyurur. Kim ki, Allah’a eñ koñarsa muhakkak ki
o, çok uzak bir sapæklæåa düñmüñtür.“
Bir insanæn saålam bir müslüman olmasæ için her

ñeyden önce taåutu ve taåut düzenini kabul etmeyip
inkâr etmesi ve bundan sonra Allah’a inanmasæ
lazæmdær. Kur’an, Bakara Suresi’nin 256. ayetinde ñöyle
der:
„Cizye vermeyi kabul eden kitap ehlini Æslam

dinine girmek için zorlamak ve onlara cebretmek
yoktur. Æman ile küfür kesin olarak meydana
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çækmæñtær. Artæk kim, azgænlæåa ve sapæklæåa
sevkeden taåutlaræ tanæmayæp da Allah’a iman
ederse o muhakkak ki, kopmasæ mümkün olmayan
en saålam kulpa tutunmuñtur. Allah kemaliyle
iñitici ve bilicidir.“
Æslam, Kur’an hükümlerini bir bütün olarak kabul eder,

istisnasæz hepsine inanælmasænæ ve hepsine uyulmasænæ
emreder. Bir kæsmæna inanæp bir kæsmæna inanmæyanlaræ,
bir kæsmæyle amel edip bir kæsmæyle amel etmeyenleri
ñiddetle telin eder. Yalnæz ahirette cehenneme tækmakla
kalmaz, dünyada da rezilü rüsvay etmek suretiyle
cezalandærær. Bu hususta Kur’an ñöyle diyor:
„Kitabæn bir kæsmæna inanæp bir kæsmænæ inkâr mæ

ediyorsunuz? Ñimdi sizden böyle yapanlaræn
cezasæ dünyada rüsvaylæk, kæyamette ise en ñiddetli
azaba atælmaktær. Allah, sizin yaptæklarænæzdan gafil
deåildir.“ (Bakara, 85)
Kur’an’æn hükümlerinin tümüne birden ilâhî kanunlar,

Æslam kanunlaræ dendiåi gibi, Ñeriat kanunlaræ da denir
veya sadece Ñeriat ismi verilir.
Yani Ñeriat demek, genel manada, Æslam’æn itikad,

ibadet, muamelât (dünya ve devlet iñleri) ve ukûbat
(ceza iñleri) demektir. Özel manada ise itikad
müstesna, geriye kalan ibadet, muamelât ve ukûbattan
ibarettir. (Hukuk-i Æslamiyye Istilahat-æ Fækhiyye, c. 1,
Ñeriat maddesi)
Genel manada, dine, Æslam dinine eñit olan bu

mübarek kelime, memleketimizde, maalesef en çok
hakarete maruz kalan, hor görülen, dolayæsæyla birçok
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kiñilerin „Ben Ñeriatçæ deåilim, ben Ñeriat’a karñæyæm,
ben Ñeriat tanæmam, Ñeriat gericiliktir, onun modasæ
geçmiñtir, Ñeriat çöl kanunudur, ortaçaå kanunudur!“
diyerek dinden, imandan çækmalaræna sebep olmuñtur.
Hangi manada alænærsa alænsæn, Ñeriat’a karñæ çækmak
demek, Kur’an’a karñæ çækmak, Æslam’a karñæ çækmak,
Peygamber’e karñæ çækmak ve nihayet Allah’a karñæ
çækmaktær. Böyle olan bir kimsede artæk ne din kalær ne
de iman. Fækæh ve fetva kitaplaræmæzda vardær: Æslam’æn
bir meselesini veya bir hükmünü alaya almak, yersiz
görmek, tahkir etmek, modasæ geçti demek, hafife
almak küfürdür.
Æslam’æn bir meselesini tahkir eden, isabetsiz gören

kâfir olur da, dar manada da olsa, Æslam’æn beñ ñartænæ,
helal ve haramæ, farz ve vacibi ve nihayet bütün bir
Æslam hukukunu içine alan Ñeriat nizamænæ tahkir eden,
alaya alan, yersiz gören, karñæ çækan... kimse kâfir
olmaz da ne olur?!. Buyurun, bunun cevabænæ siz verin!
Evet, tekrar edelim:
Æslam’a göre, dini devletten, devleti dinden ayærmak

mümkün deåildir. Bunlar etle kemik veya ruhla beden
gibi biribirinin tamamlayæcæsæ ve yardæmcæsædær. Dini
devletten, devleti dinden ayærærsanæz, din devletsiz,
devlet de dinsiz kalær. Hiçbirisi fonksiyonunu yapamaz,
adeta kolu, bacaåæ, gözü kulaåæ sakat iki kiñiye
benzerler. Æñte örnekleri meydanda: Müslüman geçinip
de dini devletten, devleti dinden uzaklañtæran
memleketlerin bir haline bakæn! Devlet her alanda geri
kalmæñ, borçlu ve zayæf düñmüñ, ekonomik yönden
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baåæmsæzlæåænæ kaybetmiñ, güçlü devletlerin oyuncaåæ
ve uñaåæ haline gelmiñtir. Bölünmeler, parçalanmalar
birbirini takip etmiñ, millet bünyesine tefrika girmiñ, baåæ
kopmuñ tesbih taneleri gibi her biri bir tarafa gitmiñ,
anarñi ve silahlæ çatæñma bañlamæñ ve nihayet herc-ü
merç içerisine girmiñtir.
Din de vazifesini yapamamæñ, Æslamî vecibeler

terkedilmiñ, haramlar mübah gibi telakki edilerek
iñIenmeye bañlanmæñtær. Böyle bir memleketin akibeti
hüsrandær.
Peygamber Efendimiz bir hadislerinde ñöyle buyurur:

„Bir zaman gelecek bu din ilik ilik çözülecek, ilk
çözülen ahkâm, yani devlet yönetimi, en sonda
namaz olacaktær.“ (A. b. Hanbel, c. 5/151) Muntehab-
i kenzül ummalda da bulunan bir rivayet ñu mealdedir:
„Æslam ile sultan, yani devlet ile din, ikiz iki

kardeñtirler; Bunlardan biri olmadan diåeri üzerine
düñeni hakkæyla yapamaz. Æslam esastær, devlet de
onun bekçisidir. Esasæ olmayan bina yækælær, bekçisi
olmayen ñey de zayi olur.“ (Ahmed b. Hanbel, c. 2,
s. 133; Hañiyede, Æbn-i Abbas’tan Deylemi rivayeti) Bir
bañka rivayet de mealen ñöyledir:
„Hakk Teala Kur’an ile karñæ koyup ortadan

kaldærmadæåæ çok ñeyi hükümet vasætasæyla karñæ
koyup ortadan kaldærær.“ (Aynæ kitap)
Ñimdi biz, bu bahislerden ñu neticeleri elde etmiñ

oluyoruz diyor Mevdudi:
1- Hükümet teñkili, insan topluluåunun zaruri temel

binasædær. Bu olmaksæzæn, hayatta ictimaî nizamæ



77

düñünebilmek bile çok zordur.
2- Æslam, insanlar için kül halinde, bir yañayæñ

düzenidir. Æctimaî yañayæñ içinde, aydæn ve açæk bir yol
gösterici ve rehberdir.
3- Æslam’da din ile iktidar arasænda her ne ñekilde

olursa olsun hiç bir zætlæk ve tefrik yoktur. Hatta caiz de
deåildir. O, bütün yañayæñ düzenini Allah kanununa tabi
kælmak ister. Æñte bu maksat içindir ki, siyaset de Æslam
kanunlaræ arasænda tanzim edilmiñtir. Æslam’da
hükümetin ayakta tutunmasæ ve saålamlañmasæ için,
kanuna baålæ olmak lazæmdær.
4- Allahü Teala’næn hükümlerinin bir kæsmæna

baålanmak, bir kæsmænæ bærakmak, O’nun hükümlerine
ilaveler yapmak veya bir kæsmænæ ortadan kaldærmak,
dünyada ve ahirette ilâhî cezayæ gerektirir. Bu gibi iñler,
ister gönül ræzasiyle olsun, ister bañka birinden korkmak
yahut hatær için olsun, aynæ neticeyi doåurur ve hep
aynædær.
5- Din ile devletin o kadar yakænlæklaræ vardær ki,

bunlardan biri diåerinin bir parçasæ sayælær. Æslam’da
„Æslam Hükümeti“ ve „Æslam Devleti“ olmaksæzæn
zulüm, adaletsizlik ve keyfi idare her tarafæ sarmæñ olur.
Æslam hükümetsiz ve devletsiz olursa bu haldeki Æslam,
kolu bacaåæ kæræk sakat vücuda benzer, iñe yaramaz
bir hal alær.
Neden Avrupa devletleri, dini devletten, devleti de

dinden ayærdælar? Bu sorunun cevabænæ da Mevdudi’nin
„Æslam’da Hükümet“ adlæ kitabændan alalæm:
„Avrupa’da dini olmayan hükümetlerin teessüs etmiñ
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bulunmasæ göz önüne alænarak hususi bir ñekil alæp,
ortaya çækmæñ ve bize arz-æ endam etmiñtir. Avrupa’da
mâlum ñekilde, bir papalæk nizamæ ta eskiden beri
kurulmuñ bulunuyordu. Bu papalæk, din namæ altænda
krallardan daha da kuvvetli, onlardan daha kudretli,
krallardan daha da müstebid bir ñekilde hükümet
sürüp, saltanat etmekteydi. Olmadæk mezalimi, din
kisvesine sokarak, icra etmek yolunu tutup gitmiñti.
Papalæåæn bu tarz hareketine, zamanæn ilerlemesiyle
halk da bunun için çareler aramæñtæ. Bu „Papalæk“
müessesesi hakiki hæristiyanlæåa o kadar muhalif
hareketlerde bulunmuñ, o kadar ölçüsüz davranmæñtæ
ki, onun bu yaptæklaræ kendiliåinden onu dinin haricine
çækarmæñ; din namæ altænda yapælmadæk haksæzlæklar ve
rezaletler bærakmamæñtæ. Bunun asæl sebebi, hakiki bir
dinî „Hükümet“in mevcut olmadæåæ ve gayr-i dinî
hükümet siyaseti güdülmesi ve bunlara da „dinî“ süs
verilmesindendi.
1832’de intizamlæ bir ñekilde „Sekülarizm“ cereyanlaræ

bañladæ. O zaman „Jakob Holik“ tarafændan din ile
siyasetin ayrælmasæ fikri ortaya atældæ. O zamanki fikir
ve siyaset adamlaræ hareketin öncülüåünü yapæyorlardæ.
Bu fikir hareketi çok geçmeden siyasî sahada da
muvaffak oldu. Siyasî rejim olarak kabul edilmesi
imkânænæ da buldu. Hülâsa olarak bu hareketin gayesi
„Din“i, ferdî yañayæñ sahasæna münhasær kælmaktæ. Æñin
bañlangæcænda, „Din“ ile kimsenin alakasæ olmayacak,
kimse de „Din“ iñine karæñmayacaktær. Tam manasæyla
tarafsæz kalænacak ve ferdin „inanç ve din“ hürriyeti de
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korunmuñ olacaktæ. Fakat bir müddet sonra bu hareket
bañka bir ñekil aldæ. Bu defa „Din“e karñæ cephe almak,
zorla „maddecilik“ tarafæna yöneltmek bir nevi
„komünistlik“ ve „sosyalistlik“ yolunu tutmayæ ortaya
çækardæ.“
Demek oluyor ki, Avrupa’da dinin devletten, devletin

dinden ayrælmasænæn, bugünkü ifade ile „laik“ rejimin
getirilmesinin sebebi papalæåæn ve kilisenin mezalimi
ve istibdadæ olmuñtur. Bu hareket, bañlangæçta, mezalim
ve istibdadæ yækmak bakæmændan, isabetli ve cazip
olmuñsa da sosyalizm ve komünizme yol açmæñ olmasæ
bakæmændan vehim neticeler doåurmuñtur. Keza, bu
çeñit rejimlerle idare edilen milletlerde dinî duygu ve
manevî baskæ zayæfladæåændan, hayatæn her alanænda
sorumluluk hissi azalmæñ, ahlaksæzlæk çoåalmæñ,
haksæzlæklar almæñ yürümüñ ve neticede huzursuzluk
ve anarñi bañlamæñtær.
Din ile devleti birbirinden ilgisiz kabul etmenin korkunç

sakæncalaræ bazæ dünya devletlerinde de sezilmeye
bañlamæñ, hatta gazetelerin yazdæåæna göre, Æsviçre’de
bu konuda bir referandum yapælmæñtær.
Belki bir gün gelecek bütün dünya milletleri din ile

devletin yakæn iliñkisini, gereåi gibi anlayæp, özellikle
dinî eåitimi bir devlet hizmeti ve mecburi olarak kabul
etmenin en doåru olduåunu, bañka çarenin
bulunmadæåænæ idrak edeceklerdir. Dünyanæn içinde
bulunduåu sækæntæ ve huzursuzluk, çarenin bu olduåunu
anlamayæ hæzlandæracaktær.
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Æslam’a göre Hilâfet:
Türkiye’de, yaræm asærdan daha fazla bir zamandan

beri en çok hor görülen kelimelerden biri de „Hilâfet“
kelimesidir. Halbuki „Hilâfet“ demek, Æslam’a göre,
Æslam devletinin en yüksek makamæ demektir. Bunun
bir bañka ifadesi de vardær: Æmamet ve emaret.
Hilâfet’in asæl manasæ, din ve dünya iñlerinde

Peygamber’e niyabeten genel bañkan, yani devlet
bañkanæ demektir. Böyle bir makama getirilen zata da
„Halife, Æmam ve Emîr’ül-Mü’minîn“ gibi isimler
verilir.
Æslam’a göre, Halife’nin görevi sadece bir kontroldür.

Teñri, kaza ve icra müesseselerinin Kur ’an
kanunlaræna, Ñeriat esaslaræna göre yürütülüp
yürütütùlmediåini kontrol eder. Yoksa kendi kendine,
kendi heva ve hevesine göre hareket etme yetkisi
yoktur.
Elhasæl, Æslam’da devlet reisi, memleketi kendi adæna

veya millet adæna deåil; Allah adæna, Æslam adæna ve
Ñeriat kanunlaræna göre yönetir. Æki kelime ile ifade
edecek olursak, devlet bañkanæ bir taraftan dinin
bekçiliåini yapar, bir taraftan da dünya siyasetini
yürütür.
Böyle olmasænda, sayæsæz fayda ve hizmetlerin yanænda

çok mühim iki fayda vardær:
1- Kanunlaræn devam ve sebatædær, yani deåiñmez

oluñudur. Devlet reisleri, hükümetler, hâkimler deåiñse
de ñer’î kanunlar deåiñmez; daima yürürlüktedir.
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Halbuki, beñerî kanunlar, adeta yaz-boz tahtasæ gibidir;
anlayæñtan anlayæña deåiñir, istikrara sahip deåildir.
Ænsan kafasænæn mahsulü olduåundan hatalæ olabilir.
Zamanla görülen hatalar deåiñmeyi gerektirir.
2- Ñeriat’æn bütün kanunlaræ itimada layæktær ve her

devirde muhteremdir. Çünkü Allah’æn ñañmaz ilmine
dayanær, asla hata düñünülemez. Ænsanæn ve bütün
eñyanæn yaratæcæsæ Allah olduåundan ferdin fertle, ferdin
cemiyet veya devletle, evladæn ebeveyin ile, karænæn
koca ile, öårencinin hoca ile olan münasebetlerini, hak
ve hukuklarænæ ve bunlara karñæ görev ve yetkilerini,
hangi suça hangi cinsten ve ne miktar ceza
verileceåini, yegâne tam bir adalet ve hakkâniyet
çerçevesi içinde bilen ve ona göre kanun gönderen
Allahü Azimüññan’dær. Binaenaleyh koyduåu kanunlar
eksiksiz ve kusursuz, gediksiz ve hatasæz olduåundan
ve müslümanæn inancæ da bu merkezde
bulunduåundan, tam bir itimadla ve sarsælmaz bir
güvenle bu kanunlara inanær ve baålanær, saygæ duyar
ve itaat eder, ræza gösterir ve teslim olur. Bu hakikatæ
atalaræmæz ñöyle ifade etmiñtir: „Ñeriat’æn kestiåi
parmak acæmaz!“
3- Buraya üçüncü bir fayda daha ilave edilir. Beñerî

kanunlar birer dikta kanunudur. Tek bir ñahsæn veya
ekseriyetin tahakkümüdür. Kanun koyucusu,
mutlakiyet rejimlerinde olduåu gibi, kraldær,
hükümdardær. Bunlaræn sözlerinden ibaret olan,
kanunlara bütün bir millet itirazsæz uymaya mecburdur.
Æñte bu bir dikta rejimidir. Ekseriyetin fikrine dayanan
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kanunlar da böyledir; çoåunluåun azænlæåa
tahakkümüdür. Mesele, bir kanunun görüñülmesi
sonunda oya bañvurulduåunda yüzde ellibir „Evet“,
yüzde kærkdokuz „Hayær“ dese ne olur? Yüzde ellibirin
görüñü kanunlañær, kanun olur ve yüzde kærkdokuz bu
kanunun emrine girer. Görüñlerinin hilafæna -bir fazla
diye- uymaya mecbur olmuñ olurlar. Ne oldu?
Çoåunluk azænlæåa tahakküm etti ve dikta meydana
geldi, deåil mi? Ayræca, belki de isabet çoåunluåun
görüñünde deåil, azænlæåæn görüñünde olmuñ olur?!.
Fakat Allah kanunlarænda ne bir tahakküm ne de bir

dikta vardær. Ælahî kanunlar herkese müsavidir. Senin
fikrin veya benim fikrim diye bir ñey düñünülemez,
hatalæ olma ihtimali de yoktur. Cenab-æ Hakk, bu hususu
AIi Æmran Suresi’nin 64. ayetinde ñöyle beyan eder:
„De ki, Ey Ehl-i Kitap! Öyle bir kelimeye (dine ve

nizama) gelin ki, sizinle bizim aramæzda müsavidir:
Allah’tan bañkasæna ibadet etmiyelim, O’na hiçbir
ñeyi ortak kælmayalæm ve birbirimizi Allah’tan bañka
Rabb edinmiyelim!“
AIlah’æn kanun ve nizamæ durup dururken ve Allah’æn

gösterdiåi yol belli iken, bunlara aykæræ kanun koyanlara
ve yol gösterenlere uymak Allah’a ñirk koñmak, Allah’æn
yerine onlaræ koymak ve nihayet onlaræ rabb edinmektir.
Peygamberimiz (s.a.v.) Tevbe Suresi’nin „Onlar
alimlerini ve rahiplerini Allah’tan bañka rabbler
edindiler!“ mealindeki 31. ayet-i celile’yi okuduåu
zaman Adiy b. Hatime ismindeki bir ñahæs: „Ey Allah’æn
Resulü! Bizimkiler, alimlerine ve rahiplerine ibadet
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etmediler!“ deyince Efendimiz (s.a.v.) ñu cevabæ verdi:
„Evet ibadet etmediler ama onlaræn helal
dediklerine helal, haram dediklerine de haram
dediler.“ Demek oluyor ki, bir kimsenin veya
kimselerin çækæp, „Ñuna haram, buna helal, ñuna caiz,
buna caiz deåil, ñu yasak, bu yasak deåil, ñunu
yapabilirsiniz bunu yapamazsænæz!“ diye hüküm
koymalaræ, kanun vaz etmeleriyle kendilerini rabb ilan
etmiñ oluyorlar ve onlara uyanlar da bunu kabul etmiñ
oluyorlar.
4- Bir dördüncü mühim faydasæ daha vardær. O da

beñerî kanunlarda müeyyide tektir; yani ceza sadece
dünyaya aittir. Æslam kanunlarænda ise ikidir: Hem
dünyaya ait, hem de ahirete aittir. Daha önemlisi,
beñerî kanun suçluyu görebilirse yakalar; Æslam
kanunlarænda ise, müslüman bilir ve inanær ki, iñlediåim
bir suç mutlaka Allah tarafændan görülecektir.
Fizælal-il Kur’an Tefsiri’nin tercemesinde, Maide

suresinin 41-50 ayetlerinin meali verildikten sonra
ñöyle denmektedir. Mevzuya æñæk tutmasæ bakæmændan
bazæ bölümlerini buraya alæyoruz:

Allah’æn Hâkimiyyeti:
Bu bahis; Æslam idare nizamænæn, Æslamî akidenin en

önemli meselelerinden birine temas etmektedir.
Bu, daha önce geçen Âl-i Æmran ve Nisa surelerinde

halledilmeye çalæñælan bir meseledir. Fakat aynæ mesele
burada kesin ve müekked bir ñekilde arz ediliyor.
Ayetler, bu meseleye sadece mefhum ve iñaret yoluyla
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deåil, lafæz ve mana cihetiyle temas etmektedir.
Bu idare, Ñeriat ve hüküm meselesidir. Bunlaræn

ötesinde de ulûhiyyet, Tevhid ve iman meselesi
bulunmaktadær. Mesele, ñu suale verilecek cevapla
özetlenir:
Ñeriat, idare ve hüküm; Allah’æn misakænæ, akidlerini

ve ölçülerini muhafaza eden semavî din erbabæna,
bunlaræ bildiren ilâhî kitaplara ve onlardan sonra idareyi,
onlaræn hidayeti üzere yürüten idarecilere göre mi
olmalæ; yoksa bütün bunlar, deåiñen arzulara, ilahî
Ñeriat’æn sabit bir aslæna irca edilemeyen maslahatlara
ve nesillerin üzerinde anlañtæklaræ örf ve adete göre mi
olmalædær? Bañka bir ifade ile, yeryüzünde ve insan
hayatænda ulûhiyyet ve rububiyyet Allah’a mæ ait olmalæ,
yoksa bunlaræn hepsi veya bir kæsmæ, insanlar için
Allah’æn izin vermediåi kanunlaræ vaz eden yaratæklardan
birine mi verilmeli?
Yüce Allah buyuruyor ki:
O, Allah’tær; O’ndan bañka ilâh yoktur. O’nun insanlar

için kanunlañtærdæåæ esaslar, kendisinin uIûhiyyetini,
insanlaræn da ubudiyetini, O’na riayet etmelerini ve
tatbikatænæ deruhte etmelerini icab ettirir. Onlar,
yeryüzünde tatbiki zaruri olan, insanlaræn sadece ona
müracaat etmeleri icab eden, önce peygamberlerin,
sonra da idarecilerin kendisiyle hükmetmeleri gerekli
olan kanunlardær.
Yüce Alah diyor ki:
Bu meselede asla müsamaha yoktur. Küçük bir nokta

dahi olsa, bu meselenin hiçbir noktasændan fedakârlæk



85

edilemez. Allah’æn izin vermediåi küçük veya büyük
herhangi bir meselede, bir toplumun üzerinde
anlañmasæna veya bir nesilin bir noktada birleñmesine
itibar edilmez.
Yüce Allah buyuruyor ki:
Mesele, iman ve küfür meselesidir. Yahut Æslam ve

cahiliyet; veya Ñeriat ve hevesler meselesidir. Bu
meselede ne bir orta yol bulunabilir, ne de bir sulh ve
mütâreke imkânæ olabilir! Mü’minler, ancak AIlah’æn
indirdikleriyle hükmeden insanlardær. Allah’æn
indirdiklerinin hiçbir harfini eksiltemedikleri gibi, hiçbir
noktasænæ da deåiñtirmeyeceklerdir. Kâfirler, zalimler,
fasæklar ise; Allah’æn indirdikleriyle hükmetmeyen
insanlardær. Ædareciler ya Allah’æn Ñeriat’ine tam bir
baålælæk göstererek iman çemberinin içine girerler; veya
Allah’æn izin vermediåi bañka bir ñeriata baålanarak
kâfir, zalim veya fasæk olurlar! Hâkim ve idareciler ya
Allah’æn hükmünü kabul ederek mü’min olurlar; veya
mü’min olma sæfatænæ kaybederler! Bu iki yolun ortasæ
yoktur!.. Ne muazeret, ne hüccet, ne de maslahat diye
bir delil mevzu bahis deåildir. Allah insanlaræn Rabb’idir,
insanlaræn maslahatænæ herkesten iyi bilir! Ve Ñeriat’ænæ,
insanlaræn hakiki maslahatlarænæ gerçekleñtirmek için
koyar. O’nun hüküm ve Ñeriat’ændan daha güzel hüküm
ve Ñeriat olamaz. Hiç kimse; ben Allah’æn Ñeriat’ænæ terk
ediyorum, veya halkæn maslahatænæ Allah’tan daha iyi
görüyorum iddiasænda bulunamaz. Dili ile veya fiili
olarak bunu diyecek olursa, iman çemberinin haricine
çækmæñ olur.
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Bu bahisteki açæk ayetlerin halletmeye çalæñtæåæ bu
mesele, büyük ve önemli bir meseledir. Medine’deki
yahudilerin halleri ve münafæklarla olan anlañmalaræ
anlatælærken de bu noktaya temas ediliyor:
„Kalpleriyle inanmadæklaræ halde, aåæzlaræyle

inandæk diyenler!“
Keza Medine’de Æslam devleti kuruluncaya kadar,

yahudilerin, Resulullah’a karñæ asla vazgeçemedikleri
hile ve tuzaklaræ anlatælærken de bu meseleye iñaret edilir.
Bu derste ayetlerin akæñæ, önce ñu hakikatæ ortaya

koyuyor:
AIlah’tan gelen dinlerin hepsi; Allah’æn indirdikleriyle

hükmetmenin kesin ve zaruri olduåunu, ilâhî Ñeriat’æn
hayatæn her cephesinde tatbikinin gerekli olduåunu ve
bu meselenin imanla küfür, Æslam’la cahiliyet ve
Ñeriat’la ferdî hevesler arasændaki yolun ayæræm noktasæ
olduåunu açækça belirtir. Mesela AIlah’æn indirdiåi Tevrat,
hidayet ve nur dolu bir kitabtæ:
„Kendisini Allah’a teslim etmiñ peygamberler,

yahudilere onunla hükmederlerdi. Âlimler ve
fakihler de Allah’æn kitabænæ hæfza memur olduklaræ
için yine hükümlerini onunla verirlerdi!“
„Allah’æn hükmünün bulunduåu Tevrat yanlarænda

iken!“
Mesela Allah’æn Meryem oålu Æsa’ya verdiåi Æncil:
„Meryem oålu Æsa’yæ, ondan önce gelmiñ bulunan

Tevrat’æ doårulayarak gönderdik. Æncil’i müttakilere
öåüt ve yol gösterici olarak indirdik. Æncil sahipleri,
Allah’æn onda indirdikleriyle hükmetsinler.“
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Ve iñte, Allah’æn Resul-i Ekrem’ine inzal buyurduåu
Kur’an:
„Kendinden önceki kitaplaræ tasdik edici ve onlara

ñahid olan hak kitap!“
Allah, Resulü’ne buyuruyor ki:
„Allah’æn indirdiåi ile aralarænda hükmet! Gerçek

olan sana gelmiñ bulunduåuna göre onlaræn
heveslerine uyma!“
„Allah’æn indirdiåi ile hükmetmeyenler, iñte onlar

kâfir olanlardær.“
„AIlah’æn indirdiåi ile hükmetmeyenler, iñte onlar

zalimlerdir.“
„Allah’æn indirdiåi ile hükmetmeyenler, iñte onlar

fasæk olanlardær.“
„Câhiliyet devrinin hükümlerini mi arzu ediyorlar?

Yakinen bilen bir millet için Allah’tan daha iyi
hüküm veren kim vardær?“
Æñte bu mesele, bütün dinlerde böylece belirtiliyor.

Gerek idare edenler ve gerekse idare edilenlerin, iman
ve Æslam’a girebilmelerinin ñart ve sænæræ tayin ediliyor.
Bunun ñartæ, idarecilerin Allah’æn indirdikleriyle
hükmetmeleri, idare edilenlerin de bu hükmü kabul
etmeleri ve diåer kanun ve hükümlere iltifat
etmemeleridir.
Meseleyi bu ñekilde vaz etmek, çok önemlidir. Keza

bu derece ñiddet göstermek, önemli sebeplere istinad
eder. Gerek bu surede ve gerek bütün Kur’an
ayetlerinde bu noktaya temas etmeåe çalæñælæyor. Ve
bu hususun, açæk bir ñekilde betirtildiåine ñahid
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oluyoruz.
Bu meselede, karñæmæza çækan mühim noktalaræn ilki,

Allah’æn ulûhiyyetinin, rububiyyetinin, beñeriyete
ortaksæz hâkimiyyetinin ikraræ veya reddidir. Æñte bu
noktadan, küfür veya iman, cahiliyet veya Æslamiyet
kaziyyesi ortaya çækæyor.
Bütün Kur’an, bu hakikatæn beyaniyle doludur.
Yaratan Allah’tær! Hâlik O’dur! Kâinatæ ve insanæ O

yaratmæñtær! Arzda ve semâda olan her ñeyi insana O
müsahhar kælmæñtær! O yaratmak vasfænda tektir. Az veya
çok hiçbir hususta O’nun ortaåæ yoktur!
O aynæ zamanda mâliktir; Yaratandær veya yarattæåænæn

malikidir. Gökle yer ve bu ikisi arasændaki ñeyler
Allah’ændær! O, mâlikiyette tektir, az veya çok hiç bir
mülkde O’nun ortaåæ yoktur. O, ræzæk verendir! Hiç
kimse, kendini veya bañkasænæ az veya çok herhangi
bir ñeyle ræzklandærmak imkânæna sahip deåildir!
O, kâinatta ve insan üzerinde, yegâne hâkimiyyet ve

tasarruf sahibidir; çünkü O, herñeyi yaratan, her ñeye
malik olan, her canlæya ræzkænæ verendir. O, yegâne
kudret sahibidir. O’nsuz ne yaratma, ne ræzæk, ne
menfaat, ne de zarar olamaz. O, ñu kâinattaki
hâkimiyyetiyle de tektir.
Æñte iman; bütün bu hususiyetlerin, ulûhiyetin, mülkün,

hâkimiyyetin Allah’a ait olduåunu, bu hususiyetlere
sahip yegâne varlæk olduåunu ve bu hususta hiç
kimsenin O’na ortak olmadæåænæ ikrar etmektir. Æslam
ise bu hususiyetlerin gerektirdiåi ñeylere itaat ve
teslimiyettir. Ulûhiyet, Rubübiyet ve insan da dahil
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olmak üzere bütün mevcudata hâkimiyyetinde, Allah’æn
tek ve ortaksæz olduåunu kabul etmek, ilâhî takdir ve
Ñeriat’inde temsil edilen hâkimiyyetini itiraf etmektir.
Allah’æn Ñeriat’æna teslim olmanæn manasæ; her ñeyden
önce O’nun ulühiyetini, rububiyetini, hâkimiyyet ve
saltanatænæ itiraf etmektir. Bu Ñeriat’a teslim olmamanæn
ve hayatæn herhangi bir cephesinde O’ndan bañka bir
Ñeriat’a baålanmanæn manasæ ise; her ñeyden önce
Allah’æn ulûhiyetini, rububiyetini, hâkimiyyet ve
saltanatænæ kabul etmemektir. Bu teslimiyet veya adem-
i teslimiyetin, dille veya fiille olmasæ arasænda fark yoktur.
Æñte bunun için buradan cahiliyet veya Æslam, küfür veya
iman meselesi doåuyor. Bunun için ilâhî kelam, ñu aåær
hükmü koyuyor:
„Allah’æn indirdikleriyle hükmetmeyenler, iñte

onlar kâfir olanlardær!“
„Æñte onlar zalim olanlardær!“
„Æñte onlar fasæk olanlardær!“
Ækinci mühim nokta; ilâhî nizamæn, diåer bütün insanî

nizamlara olan mutlak üstünlüåüdür. Bu üstünlük,
bahsimizin son ayetinde ñöyle dile getiriliyor:
„Yakînen bilen bir millet için Allah’dan daha iyi

hüküm veren kim vardær?“
Æctimaî hal ve taværlaræn bütünü hakkænda ilâhî Ñeriat’æn

üstünlüåünün mutlak itirafæ da, keza iman ve küfür
meselesine girer. Hiç kimse, beñer yapæsæ olan bir
nizamæn, insanî cemiyetlerin ictimaî hal ve taværlaræ
hakkænda Allah’æn nizamændan daha üstün veya ona
mümasil olduåunu iddia edemez. Æddia edenler, sonra
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da kalkæp müslüman olduåunu ve AIlah’a iman ettiåini
söylerler. Hakikatte o, Allah’tan daha çok, insan halini
bildiåini, meselelerin tedbir ve idaresinde Allah’dan
daha saålam bir yol tuttuåunu iddia etmektedir. Veya
ñu fikri ileri sürmektedir: Hayatæn ahvali ve ihtiyaçlaræ
sürüp gidiyor; halbuki Allah bu nizamæ koyarken o
ihtiyaç ahvalini bilmiyordu, yahut biliyordu da ona
münasip bir nizam koyamadæ!.. Bu türlü iddialarla iman
ve Æslam davasæ gerçekleñemez. Hatta dille, iman ve
Æslam’dan bahsetse dahi!..
Bu üstünlüåün tezahürüne gelince; onu bütünüyle

idrak etmek oldukça zordur. Çünkü ilâhî Ñeriat’æn
hikmeti, henüz hiçbir nesil tarafændan bütünüyle
anlañælamamæñtær. Anlañælanlaræ da burada zikretmek
güçtür. Ancak bazæ noktalaræna iñaret etmeden de
yapamæyacaåæz:
Allah’æn nizamæ; beñer hayatæ için mütekâmil, ñümüllü

ve metodlu bir nizamdær. Bütün hal ve ñekilleriyle insan
hayatænæn her cephesine ait deåiñikliåini, nizam ve
intizamænæ ilâhi ölçülerle düzene sokar ve her sahaya
temas eder.
O, insan varlæåænæn ve insanî ihtiyaçlaræn hakikatæ,

içinde insanæn da yañadæåæ ñu kâinatæn hakikatæ insana
hükmeden ve iman varlæåænæn hükmettiåi kanunlaræn
tabiatæ ile alakalæ mutlak ilme istinad eden bir nizamdær.
Bundan dolayædær ki, o, hayatæn hiçbir meselesini ihmal
etmez. Ænsan unsurunun nevileri arasænda yækæcæ bir
çatæñmaya sebep olmadæåæ gibi, bu unsurlarla kâinat
kanunlaræ arasænda da böyle bir çatæñmaya yol açmaz.
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O ancak dengeyi, itidali, uygunluåu ve intizamæ temin
eder. Bunlar, meselelerin ancak zahirini bilen, ancak
muayyen bir zamanda bazæ cephesinden haberdar
olan insanæn meydana getirdiåi nizamlaræn ebediyen
halledemiyeceåi problemlerdir. Ænsan yapæsæ nizamlar,
beñerî cehaletin eseri ile yoårulmuñtur. Bu nizamlaræn
çeñitli unsurlaræn birbirleriyle yækæcæ bir çatæñmaya
giriñmelerine yol açmamasæna ve bu çarpæñmadan
meydana gelen ñiddetli sarsæntælara sebep olmamasæna
imkân yoktur.
Æslam, mutlak adalete dayanan bir nizamdær! Ñüphesiz

Allah, mutlak adaletin ne ile ve nasæl gerçekleñeceåini
hakkæyla bilir! Sonra O, bütün mevcudatæn Rabb’idir.
Varlæklar arasænda adaleti temin etmek kudretine
sadece o sahiptir. Nizam ve ñeriatænæ her türlü heves,
meyil ve zafiyetten uzak olarak vaz etmek kudreti
sadece O’nda vardær. Çünkü O, her türlü cehalet, kusur,
tefrit ve haddi tecavüz gibi illetlerden uzaktær. Æster bir
fert, ister bir grup insan, ister millet veya bütün bir beñer
nesli tarafændan meydana getirilmiñ olsun, cehalet ve
kusurlarla beraber, ñehvet, meyil ve arzularla yoårulan
insanæn meydana getirdiåi herhangi bir nizam ve
Ñeriat’ta halli mümkün olmayan meseleleri sadece
Æslam nizamæ halletmiñtir. Bütün bu haller, insanæn
hevesler, ñehvetler, meyiller, arzular, hatta cehalet ve
kusurlarla dolu oluñu ve meseleleri her yönden mütalaa
edebilmek ve hatta bir nesildeki tek meseleye bile her
cepheden bakabilmek imkânændan aciz oluñu, beñerî
sistemlerin nâkæs ve yetersiz olduåunun delilidir.
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Æslam, bütün kâinat kanunlaræna uygun bir nizamdær.
Çünkü bu nizamæn sahibi, bütün kâinatæn da sahibidir.
Ænsanæn ve kâinatæn yaratæcæsædær. Ænsan için vaz edeceåi
nizamæ, kâinat unsurunun nizamæna uygun ñekilde vaz
eder. Ænsanæn bütün kâinat unsurlaræna karñæ bir
hâkimiyyeti vardær. Yaratæcæsænæn emriyle bunlar, insana
müsahhar kælænmæñtær. Ama O’nun hidayet yoluna
girmek, bu unsurlaræ ve onlara hükmeden kanunlaræ
bilmek ñartiyle... Æñte bundan dolayæ, insanæn hareketi
ile, içinde yañadæåæ kâinatæn hareketi arasænda bir nizam
ve intizam teessüs ediyor. Ælâhî nizam insan hayatænæ,
kâinata uygun bir tabiatla tanzim ediyor. Sadece kendi
varlæåæ ve hemcinslerinin durumuna göre deåil, kâinat
varlæåæna göre de ona ñekil ve ruh veriyor. Zaten içinde
yañadæåæ ñu geniñ kâinattaki eñya ve canlælardan ayrælma
imkânæ yoktur; Öyleyse onlarla ahenkli ve dürüst bir
münasebet kurulmasæ gerekir.
Sonra... O insanæn, insana kulluktan kurtulup hürriyete

erdiåi yegâne nizamdær! Æslam nizamænæn dæñændaki
bütün nizamlar insanæn insana kulluåu esasæna dayanær.
Sadece Æslam nizamædær ki; insanlaræ kullara kulluktan
kul olmaktan kurtaræp, ñeriki olmayan Allah’æn kulluåuna
ulañtærær.
Daha önce de söylediåimiz gibi, ulûhiyetin en hususi

özelliåi, hâkimiyyet! Ænsanlar için nizam vaz eden
kiñiler, bu özelliåi kullanæyor ve kendilerini ulûhiyet
makamæna oturtmak istiyorlar... Bu nizama tabi olan
insanlar da, onlaræn kuludur. Allah’æn deåil!.. Bu insanlar
onlaræn dinindedir, Allah’æn dininde deåil!..
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Æslam, kanun koyma hakkænæ sadece Allah’a vermekle,
insanlaræ kullara kul olmaktan kurtarmæñ, sadece
Allah’æn kulluåuna ulañtærmæñ ve insanæn hürriyetini ilan
etmiñtir... Hatta insana yeni bir doåuñ kazandærmæñtær...
Ænsan, kendisi gibi insanlaræn hâkimiyyetinden yakasænæ
kurtaramadan, bu hususta bütün insanlaræn, âlemlerin
Rabb’i karñæsænda müsavi olduåu ñuuruna ermeden
doåmamæñ ve dünyaya gelmemiñ sayælær.
Üzerinde durduåumuz bahiste arzedilen ayetlerin

halletmeye çalæñtæåæ bu mesele, gerçekten akide
meselelerinin en büyük ve en önemlisidir. Çünkü
ulûhiyet ve ubudiyet meselesidir. Adalet ve istikamet
meselesidir. Hürriyet ve müsavat meselesidir. Ænsanæn
hürriyetini elde ediñi, hatta yeniden dünyaya geliñi
meselesidir.
Cahiliyet, sadece tarihî bir devirden ibaret deåildir.

Herhangi bir müessese veya nizamda onun prensipleri
mevcutsa, cahiliyet de mevcuttur. O idare ve nizamæ,
Allah’æn beñer için vaz ettiåi Ñeriat ve nizama deåil de
beñerî arzu ve heveslere irca etmekten ibarettir. Bu
arzu ve heveslerin; bir ferdin veya bir gurup insanæn
veya bir milletin veya bir insan neslinin veyahut
insanlæåæn arzu ve hevesini temsil etmesi asla neticeye
tesir etmez. Madem ki, AIlah’æn nizamæna baålanmæyor;
basit bir arzu ve hevesten ibarettir!
Bir fert, cemiyet için nizam vaz etse bu cahiliyettir.

Çünkü o ferdin arzularæ veya fikirleri kanunlañtærælmæñtær.
Fark sadece kelimelerde!
Bir sænæf, diåer sænæflar için nizam vaz etse, bu
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cahiliyettir. Çünkü o sænæfæn maslahatæ veya manasæz
ve boñ çoåunluåun fikri kanunlañtærælmæñtær. Fakat
sadece kelimelerde!..
Cemiyetteki bütün sænæflaræn temsilcileri birleñip nizam

vaz etseler, kanun koysalar bu cahilliyettir. Çünkü,
beñerin hiçbir zaman vareste olmadæåæ arzu ve hevesler
ve beñeri cehalet; veya milletin görüñü kanunlañtærælæyor.
Fakat sadece kelimelerde!
Fertlerin, cemaatlerin, milletlerin, nesillerin yaratæcæsæ

herkes için nizam vaz ederse; o, Allah’æn nizamædær.
Orada hiçkimse bañka birinin aleyhine himaye edilmez;
Ne fert, ne cemiyet, ne devlet, ne de herhangi bir
nesil... Çünkü Allah bütün mahlukatæn Rabb’idir. Ve
O’nun huzurunda herkes müsavidir. Çünkü Allah bütün
varlæåæn hakikatini ve maslahatænæ bilir. Ænsanlaræn
maslahat ve ihtiyaçlarænæ, ifrat ve tefrite varmadan
gözetmek hususunda, hiç kimse Allah’æ geçemez.
Allah’tan bañkasæ, insanlar için kanun vaz ederse, artæk

insan kim olursa olsun o kanun vaz eden insanlaræn
kulu ve kölesi olmuñlardær. Bu kanun koyucular ister
fert, ister bir sænæf insan, ister millet ve ister bütün bir
millet olsun, netice deåiñmez!
Allah, insanlar için nizam vaz ederse; o zaman

insanlaræn hepsi hür ve eñittir! Sadece Allah’a kulluk
yapar ve sadece Allah’æn huzurunda bañlarænæ eåerler!
Ænsan hayatænda ve bütün kâinat nizamænda bu

meselelerin arzettiåi ehemmiyet buradan daha iyi
anlañælæyor.
„Hak, onlaræn arzu ve heveslerine uysaydæ, gökler
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de, yer de ve içindekiter de hep fesada giderdi.“
(Mü’minun, 17)
Allah’æn indirdiklerinden bañkasæyla hükmetmenin

manasæ; ñer, fesat ve sonunda iman dairesinin dæñæna
çækmaktær. Æñte Kur’an böyle diyor:
„Onlar, inanan kimseler deåillerdir.“ (Maide, 43)
Æmanla, Allah’æn Ñeriat’ænæn hükmünü terketmeyi veya

bu Ñeriat’æn hükmüne razæ olmamayæ birleñtirip telif
etmek mümkün deåildir. Yani bir kimse hem mü’min
olsun, hem de Allah’æn Ñeriat’ænæ kabul etmesin veya
razæ olmasæn, iñte bu asla olamaz! Kendilerinin veya
bañkalarænæn „mü’min“ olduåunu iddia eden, sonra da
hayatlarænda Allah’æn Ñeriat’æ ile hükmetmeyen veya
aleyhlerine tatbik edildiåi zaman onun hükmüne razæ
olmayanlar, yalan bir iddia ileri sürüyorlar. Onlaræn
iddialaræ „Onlar, inanan kimseler deåillerdir“
hükmüne aykæræ düñüyor. Bu husustaki mesele, yalnæz
hâkim ve idarecilerin Allah’æn Ñeriat’æ ile
hükmetmemeleri meselesi deåildir. Bilakis idare
edilenlerin de bu hükme razæ olmamalaræ da bahis
mevzuudur. Bu hal, onlaræn hepsini iman dairesinden
çækarær. Dilleriyle imanæ iddia etseler dahi...
Bu ayet, Nisa Suresi’ndeki ñu ayetle tetabuk

etmektedir:
„Öyle deåil, Rabb’in hakkæ için onlar, aralarænda

çækan ihtilaflarda seni hakem kælmadækça, verdiåin
hükümden dolayæ hiçbir sækæntæ olmadan sana
bütün teslimiyyetleriyle boyun eåmedikçe iman
etmiñ olmazlar.“ (Nisa, 65)
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Her iki ayet idare edenlerle deåil, idare edilenlere
taalluk etmektedir. Her ikisi de onlaræ iman dairesinden
çækartmaktadær. Allah ve Resulü’nün hükmüne razæ
olmayan, hükmü kabul etmeyip yüz çeviren
insanlardan iman sæfatænæ kaldærmaktadær.
Dersin bañænda da söylediåimiz gibi, iñin sonu ñuraya

varæyor: Bu mesele Allah’æn ulûhiyetinin, rububiyetinin
ve beñeriyetin üzerindeki hâkimiyyetinin ikraræ veya
reddi meselesidir. Allah’æn Ñeriat’ænæ kabul etmek ve
onun hükmüne ræza göstermek ulûhiyetin, rububiyetin
ve hâkimiyyetin ikrarædær. Bu Ñeriat’æ ve onun hükmünü
kabul etmemek de, ulûhiyeti, rububiyeti ve hâkimiyyeti
reddetmektir.

Allah’æn indirdikleriyle
hükmetmeyenler kâfirlerdir:
Bu, hayatlarænda Allah’æn Ñeriat’ænæn hükmünü kabul

etmeyen idare edilenler için Allah’æn koyduåu
hükümdür... Ñimdi de særa bütün semavî dinlerde
mevcut olan Allah’æn indirdæåi hükümlerle hükmetmeyen
idareciler için koyduåu hükme geliyor.
„Doårusu biz yol gösterici ve nurlandæræcæ olarak

Tevrat’æ indirdik. Kendisini Allah’a teslim etmiñ
peygamberler, yahudilere onunla hükmederlerdi.
Âlimler ve fakihler de Allah’æn kitabænæ hæfza memur
olduklaræ için hükümlerini onunla verirlerdi. Hepsi
de Tevrat’a ñahittirler. Ænsanlardan korkmayæn,
benden korkup ayetierimi hiçbir deåerle
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deåiñtirmeyin; Allah’æn indirdiåi ile
hükmetmeyenler, iñte onlar kâfirlerdir.“ (Maide, 44)
Allah’dan gelen her din, pratik bir hayat nizamæ olarak

gelmiñtir. Beñerî hayatæn yönetimi, tanzimi ve
korunmasæ için gelmiñtir. Sadece kalplerde kuru bir
akide olarak kalmak için gelmemiñtir. Sadece ibadete
ait alametleri için de gelmemiñtir. Æbadet ve akide,
beñerî vicdanæn terbiyesinde insan hayatæ için mühim
ve zaruri olmasæna raåmen, beñer hayatænæn yönetimi
tanzimi ve korunmasæ için kâfi deåildir.
Beñer hayatæ akideyi, ibadet usullerini, kanun ve

nizamæ aynæ kaynaktan aldæåæ takdirde ancak istikamet
bulur, huzura erer. O zaman idareci hareket ve gidiñata
hâkim olabileceåi gibi, særlara ve vicdanlara da hâkim
olur. Ve insanlar dünya ve ahirette o nizamæn kanun
ve ölçüleriyle cezaya çarptærælærlar.
Fakat kalp ve ibadetterin hâkimiyyeti Allah’a, kanun

ve nizamlaræn hâkimiyyeti Allah’dan bañkasæna verilir,
ahiret cezasæ Allah’æn saltanatæna, dünya cezalaræ da
Allah’dan bañkasænæn saltanatæna havale edilir ve
böylece kaynaklar çoåalær, saltanat ve hâkimiyyet
daåætælærsa, bölünürse beñer ruhu iki zæt hâkimiyyet,
prensip ve nizam arasænda sækæñæp kalær. Æñte o zaman
beñer hayatæ fesada uårar. Bu, Kur’an-æ Kerim’in çeñitli
münasebetlerle iñaret ettiåi korkunç bir fesattær:
„Göklerde ve yerde Allah’dan bañka ilâhlar

olsaydæ, gökler de, yer de fesada uårardæ.“ (Enbiya,
22)
„Hak onlaræn heva ve heveslerine uysaydæ, gökler
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de, yer de, içindekiler de fesat bulurdu.“ (Mü’minun,
71)
„Sonra da seni din iñinde bir yol sahibi yaptæk.

Sen de ona tabi ol. Bilmeyen insanlaræn heveslerine
uyma.“ (Casiye, 18)
Bundan dolayædær ki, Allah’tan gelen her din, bir hayat

nizamæ olarak gelmiñtir. Bu dinin bir köye, bir millete
ve bütün bir beñeriyete gelmiñ olmasæ, neticeyi
deåiñtirmez. Her gelen din; hayat için doåru bir
tasavvur vücuda getiren akideyi ve kalpleri Allah’a
baålayan ibadet ñekillerine ilave olarak pratik hayata
hükmetmek için muayyen bir de Ñeriat getirmiñtir. Bu
üç unsur, Allah’dan gelen her dinin dayanaåædær. Ve
Allah’æn dini hayat nizamæ olarak kabul edilmedikçe,
beñer hayatæ asla istikamet ve kurtuluña eremiyecektir!
Kur’an-æ Kerim, ilk dinlerin de bu unsurlaræ ihtiva ettiåini

çeñitli münasebetlerle belirtmektedir. Halbuki o dinler
çok kere bir köye veya bir kabileye, onlaræn tekâmül
ve merhalelerine uygun olarak gönderilmiñtir. Burada
bu tekâmül, üç büyük Ñeriat’ta arz ediliyor. Hz.
Musa’næn Ñeriat’æ, Hz. Æsa’næn Ñeriat’æ ve Hz.
Muhammed’in Ñeriat’æ...
Üzerinde bulunduåumuz ayet önce Tevrat’æ ele alæyor.
„Doårusu bir yol gösterici ve nurlandæræcæ alarak

Terat’æ indirdik.“
Allah’æn indirdiåi ñekliyle Tevrat; Æsrailoåullaræna yol

gösteren ve hayat yollarænæ, Allah’a ulañtæran, yollarænæ
aydænlatmak için gönderilen Allah’æn kitabædær! O, hem
Tevhid akidesini, hem çeñitli ibadet ñekillerini, hem de
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kanun ve Ñeriat’æ ihtiva ediyordu:
„Kendisini Allah’a teslim etmiñ peygamberler

yahudilere onunla hükmederlerdi. Âlimler ve
fakihler de AIlah’æn kitabænæ hæfza memur olduklaræ
için yine hükümlerini onunla verirlerdi. Hepsi de
Tevrat’a ñahittiler.“
Allah Tevrat’æ, ihtiva ettiåi ibadet ve inanç unsurlaræ

ile, sadece kalp ve vicdanlaræ nurlandæræp hidayete
erdirmek için indirmemiñtir. Aynæ zamanda Allah’æn
nizamæna uygun bir ñekilde pratik hayata hükmedecek
bir Ñeriat da ilave ederek yol gösterici ve nurlandæræcæ
olarak göndermiñtir. Ve o Ñeriat, bu hayatæ ilâhî nizamæn
çerçevesi dahilinde koruyup gözetir. Kendilerini Allah’a
teslim etmiñ peygamberler de onunla hükmederlerdi.
Zaten peygamberlerin kendilerinde hiçbir ñey yoktu.
Her ñey Allah içindi ve onun eseri idi. Onlaræn iradesi,
hâkimiyyet ve saltanatlaræ mevzuu bahis olmadæåæ gibi
ulûhiyetin herhangi bir özelliåini de iddia etmiyorlardæ.
Gerçek manasæyla Æslam da budur zaten.
Onlar Tevrat ile yahudilere hükmederlerdi. Esasen

Tevrat, yahudilerin hususi Ñeriat’laræydæ. Keza
yahudilerin âlim ve hâkimleri de onlara bu Ñeriat’la
hükmediyorlardæ. Bu onlaræn, Allah’æn kitabænæ
muhafazaya ve ona ñahidlikde bulunmaya mükellef
bulunduklarændan, Kitabullah’æn prensiplerine uygun
olarak bu ñahidliåi hususî hayatlarænda bizzat kendi
nefislerinde eda ettikleri gibi, ilâhî Ñeriat’æ ayakda
tutarak kavimleri arasænda da bunu eda ettiler.
Ayet-i kerime, Tevrat bahsini bitirmeden, umumi
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olarak Allah’æn kitabæ ile hükmetmeleri için sözü
müslümanlara çeviriyor. Bu hüküm, insanlaræn
ñehvetlerini, inatlarænæ, muharebelerini, bu gibi
durumlarda Allah’æn kitabænæ muhafaza etmek isteyen
her ferdin vazifesini, bu vazifeyi edadan yüz çeviren
veya o kitaba muhalefet edenlerin cezasænæ arz ediyor:
„Ænsanlardan korkmayæn, benden korkun,

ayetlerimi hiçbir deåerle deåiñtirmeyin. Allah’æn
indirdiåi ile hükmetmeyenler, iñte onlar kâfirlerdir.“
Yüce Allah bilir ki, Allah’æn indirdiåi ile hükmetmek

her zaman ve her millette bazæ insanlaræn itirazæna yol
açacaktær. Bu bazæ insanlar o hükmü beåenmeyecekler,
kabul etmiyecekler ve ona teslim olmayacaklar. Bu
hükümler ekâbir, zalim ve idareciler taifesinin
itirazlaræna sebep olacaktær. Çünkü bu hükümler, bu
adamlaræn iddia ettikleri ulûhiyyet iddiasænæ onlardan
kaldæræp atæyor ve ulûhiyyeti sadece Allah’a tahsis ediyor.
Onlaræn, Allah’æn izin vermediåi ñekilde koyduklaræ
hükümlerle insanlara hükmetmek selahiyetini, teñri ve
hâkimiyyet hakkænæ kendilerinden alarak, bunlaræn
gerçek sahibi olan Allah’a havale ediyor. Haram, zulüm
ve sömürü esasæna göre icra-i faaliyet gösteren
maddeperest insanlar da bu hükümlere itiraz
edecekler. Çünkü Allah’æn âdil Ñeriat’æ, onlaræn zalim
menfaatlerine yañama hakkæ vermez. Ñehvetperestler,
arzu ve heveslerine oyuncak olan, haram zevklerin
peñinde koñan ve ruhen çözülen insanlar da itiraz
edecekler. Çünkü Allah’æn dini, bunun temiz olanænæ
alacak, kalanænæ da muaheze edip cezalandæracaktær.
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Hülasa, yeryüzünde hayræn, adaletin, doåruluåun
hüküm sürmesini arzu etmeyen kimseler, çeñitli
yönlerden bu hükümlere itiraz edeceklerdir.
Yüce Allah bilir ki, indirdikleriyle hükmetmek, çeñitli

cephelerden bu mukavemetleri ortaya çækaracaktær.
Fakat onu muhafaza etmek ve ona ñahid olmak
isteyenler bu mukavemeti göåüslemeli, mal ve can
hususunda gereken fedakârlæåæ göstermelidirler. Æñte
Allah onlara ñöyle sesleniyor:
„Ænsanlardan korkmayæn, benden korkun!“
Allah’æn Ñeriat’ænæ infazdan bañka insanlardan bir

korkularæ olamaz onlaræn! O insanlar, ister Allah’æn
Ñeriat’æna teslim olmayæ kabul etmeyen ve ulûhiyyetin
sadece Allah’a tahsisini reddeden zalimlerden olsun.
Æster Allah’a isyan ettiåi halde Allah’æn Ñeriat’ænæ
kendileriyle menfaatleri arasæna sokmaåa çalæñan
sömürücülerden olsun. Ve ister ilâhî Ñeriat’æn
hükümlerini aåær görüp gürültüler koparan o sapætæcæ,
dalalete düñürücü kimselerden olsun. Bunlaræn
hiçbirinden korkularæ yoktur onlaræn! Onlaræn hayatta
ilâhî Ñeriat’æn hükmünü devam ettirmekten bañka bir
endiñeleri yoktur!.. Korkulmaya layæk olan, sadece
Allah’tær. Korku, sadece O’na karñæ duyulmalædær.
Yüce Allah, yine bilir ki, Allah’æn kitabænæ muhafaza

eden ve ñahid olan bazæ insanlar da, dünya hayatæna
tamah ederler. Onlar Allah’æn hükmünü istemeyen
hâkimiyyet, mal ve ñehvet sahibi bazæ insanlaræ bulurlar
da, ñu dünya hayatæna tamah ederek onlaræn arzularænæ
istismar ederek mallarænæ alærlar. Her zaman ve her
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mekânda dini kendisine sanat edinmiñ din adamlaræ
arasænda bunun örneklerine tesadüf edildiåi gibi,
Æsrailoåullaræ ulemasæ arasænda da bunun gibi olaylara
rastlanmæñtæ.
Æñte Allah onlara ñöyle nida ediyor:
„Ayetlerimi hiçbir deåerle deåiñtirmeyin!“
Bütün dünya hayatænæn mülkü olsa dahi, hakikatte

deåeri azdær. Makam, vazife, ünvan ve basit menfaatler
bir ñey ziyade etmezken, insan nasæl olur da, bunlaræn
karñælæåænda dinini satar? Ve mukabilinde cehennemi
satæn alær?
Emanetçinin hiyanetinden daha bañka büyük bir

ñenaat olamaz. Muhafæz olmak isteyenlerin tafritinden
daha adi ve ñahid olmak isteyenlerin karæñtæræcælæåændan
daha büyük bir cinayet düñünülemez. Üstelik, onlar
„Din adamlaræ“ sæfatænæ tañæyorlar. Æhanet ediyorlar, ilahî
hükümlere tafrite bañvuruyorlar ve onlaræ karæñtæræyorlar
da Allah’æn indirdiåi ile hükmetme iñine son veriyorlar.
Ædarecilerin heveslerine alet olarak ilahî kitabæn
kelimelerini yerlerinden tahrif ediyorlar.
„Allah’æn indirdiåi ile hükmetmeyenler, iñte onlar

kâfirlerdir.“
Ñart ve cevabæ umumi, böyle kati ve kesin bir hüküm,

zaman ve mekânæn huduudunu añarak, herhangi bir
cemiyette Allah’æn indirdiåi ile hükmetmeyen her ferde
ñamil, umumi bir kaide!
Bu aåær hükmün sebebini daha önce arz ettik. Allah’æn

indirdiåi ile hükmetmemek, ulûhiyyetin reddi demektir.
Teñri, hâkimiyyet, ulûhiyyetin deåiñmez
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özelliklerindendir. Allah’æn indirdiklerinden bañkasæyla
hükmedenler, bir taraftan Allah’æn ulûhiyyetini ve
ulûhiyyetin özelliklerini reddetmekle, diåer taraftan da
ulûhiyyetin hakkænæ da ve ona ait özellikleri kendi ñahsæ
için iddia etmektedirler. Bu da küfür deåilse, hangisi
küfürdür?!. Dilden daha fasih olan fiil, küfrün emrine
göre hareket ederken, dille Æslam veya iman davasænæ
ortaya atmanæn ne kæymeti olur?!.
Bu umumi, kesin hükümde münakaña, hakikattan

kaçmaktan bañka bir ñeye yaramaz. Bu gibi
hükümlerde tevile bañvurmak, kelimeleri yerlerinden
tahrif etmekten bañka bir gayreti ifade etmez. Vazih
ve açæk ayetlerin tetabuk ettiåi kimselerden Allah’æn
hükmünü döndürmek hususunda bu münakañalaræn
hiçbir tesir ve kæymeti olamaz.
„Æncil sahipleri, Allah’æn onda indirdikleri ile

hükmetsinler!“
Kaide, sadece Allah’æn indirdikleri ile hükmetmektir,

bañkasænæn deåil! Hæristiyanlar ve yahudiler Hz.
Muhammed’in Ñeriat’ændan önce Tevrat ve Æncil’in
esaslaræna baålanmadækça ve Kur’an geldikten sonra
da Kur’an ahkâmæna itaat etmedikçe hiçbir ñey
üzerinde deåildirler. Aslænda bu kitaplaræn hepsi, aynæ
Ñeriat’æ ifade eder. Ve o insanlar, bunlara tabi olmak
zorundadærlar. Allah’æn son Ñeriat’æ, yegâne dayanælacak
Ñeriat’tær:
„Allah’æn indirdiåi ile hükmetmeyenler, iñte onlar

fasæk olanlardær!“
Ayet burada da mutlak ve umumi olarak serdedilir.
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Fæsk sæfatæ, daha önce geçen küfür ve zulüm sæfatlaræna
ilave ediliyor. Bu, ilk hallerden ayræ yeni bir ñeyi ve
bañka milleti kasdetmiyor. Ancak öncekilere ilave
edilen üçüncü bir sæfattær. Herhangi bir nesil veya
toplumda Allah’æn indirdiåi ile hükmetmeyenlere iliñik
sæfatlar.
Allah’æn ulûhiyetini reddetmek suretiyle küfür, burada

O’nun Ñeriat’ænæ reddetmek ñeklinde temsil edilmiñtir.
Allah’æn Ñeriat’ændan bañka bir yolu insanlara teklif
etmek ve hayatlarænda fesadæ yaygænlañtærmakla da,
zulüm ifade edilmiñ; Allah’æn nizamændan çækmak ve
bañka yollara tabi olmakla fæsæk dile getirilmiñtir. Bunlar
birbirine baålæ sæfatlardær. Ælk fiil, bunlaræn hepsini içine
alær ve faile, bütün bu sæfatlar verilir.
Ve nihayet son risalet ve son Ñeriat mevzuu ele

alænæyor. „Æslam“ nihaî ñekliyle en son risalettir. Bütün
beñeriyetin dini, bütün insanlæåæn Ñeriat’æ, kendinden
önce gelen bütün dinlerin ñahidi ve son mercii ve beñerî
hayatæn deåiñmez nizamæ olmasæ için Allah tarafændan
gönderilen bir risalettir. Ta ki, insanlar yeryüzüne ve
üzerindekilere varis olsunlar. Bir nizam ki, bütün
yönleriylehayat ona dayanær. Bir Ñeriat ki, hayat onun
hudutlaræ dahilinde devam eder ve mihverinden dæñaræ
çækmaz. Ætikadî tasavvurunu, ictimaî nizamænæ, ferdî ve
ictimaî gidiñatænæ ondan öårenir. Bu nizam,
hükmolunmasæ için gönderilmiñtir, tanænmasæ ve
öårenilmesi için deåil. Kitaplarda mahfuz bir kültür
hazinesi olmasæ için deåil!.. O, tam bir dikkatle
kendisine uyulsun diye gönderilmiñtir ki; onun hiçbir



105

noktasæ terkedilmez, hayatæn büyük veya küçük
herhangi bir meselesi hakkænda koymuñ olduåu hüküm
katiyyen deåiñtirilemez. Ya bu, ya cahiliyet! Ortasæ
yoktur bu iñin. Dinde kolaylæk göstermek suretiyle
insanlar arasænæ cem etmeye çalæñtæåænæ söyleyen
insanæn hiçbir dayanaåæ yoktur. Allah dileseydi, bütün
insanlaræ tek bir ümmet yapardæ. Ancak Allah, Ñeriat’ænæn
hükmolunmasænæ istiyor; sonra meseleler, varacaåæ yere
varær.

Kur’an’æn Verdiåi Hüküm:
„Sana da, kendinden önceki kitaplaræ tasdik edici

ve onlara ñahid olan hak Kur’an’æ indirdik. Allah’æn
indirdiåi ile aralarænda hükmet; gerçek olan sana
gelmiñ bulunduåuna göre, onlaræn heveslerine
uyma! Her biriniz için bir Ñeriat, bir yol tayin ettik;
eåer Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardæ,
fakat bu, verdikleriyle sizi denemesi içindir; O
halde iyiliklere koñun, hepinizin dönüñü Allah’adær.
O, ayrælæåa düñtüåünüz ñeyleri size bildirecektir.“
„O halde, Allah’æn indirdiåi kitap ile aralarænda

hükmet, Allah’æn sana indirdiåi Kur’an’æn bir
kæsmændan seni vazgeçirmelerinden sakæn.
Heveslerine uyma; Eåer yüz çevirirlerse bil ki,
Allah bir kæsæm günahlaræ yüzünden onlaræ
cezalandærmak istiyor. Ænsanlaræn çoåu gerçekten
fasæktærlar.“
„Cahiliyet hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen

bir millet için, Allah’tan daha iyi hüküm veren kim
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vardær?“ (Maide, 48-50)
Ænsan ifadesindeki bu berraklæk, takrirdeki bu kesinlik,

bazæ durumlarda bu Ñeriat’æn küçük bir noktasænæ dahi
terketme fikrini akældan çækarmak hususundaki bu ihtiyat
karñæsænda donup kalæyor. Evet, insanæn eli havada
kalæveriyor. Öyleyse müslüman olduåunu iddia eden
bir insan, ñartlaræn deåiñikliåi iddiasiyle bütün Ñeriat’æ
nasæl terk edebilir? Allah’æn Ñeriat’ænæ bütünüyle
terkettikten sonra müslümanlæk iddiasænæ nasæl devam
ettirebilir? Nasæl olur da bu adamlar kendilerini
„Müslüman“ diye isimlendirebilirler?!. Çünkü onlar
Æslam’æn murakabesinden uzaklañmæñlar. Ælahî
Ñeriat’tan her sahada ayrælmæñlar, ulûhiyetin sadece
Allah’a ait olduåunu kabul etmemiñler, her türlü ñart
ve ahvalde bu Ñeriat’æn selahiyetini, tatbikinin zaruretini
reddettikleri gibi, Allah’æn ulûhiyetini de redddetmiñlerdi.
„Sana hak kitabæ indirdik!“
Buradaki hak kelimesi ulûhiyet noktasændan, kanun

vaz etme ve Ñeriat indirme hakkæna sahip olma
noktasændan ele alænæyor. Hak, Kur’an’æn muhtevasænda,
akide ve Ñeriat’æn herhangi bir meselesinde, hikâye
edilen haberlerde ve serdedilen prensiplerde varlæåænæ
daima göstermektedir.
„Kendinden önceki kitaplaræ tasdik edici ve onlara

ñahid olan...“
Æñte son ñekliyle Allah’æn dini! Hayatæn, insanlaræn ve

hayat nizamlarænæn son mercii!..
Bundan dolayædær ki, her türlü ihtilafæn bu kitaba havale

edilip halledilmesi lazæm. Bu ihtilaf ister semavî dinlere
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mensup olanlar arasænda meydana gelen itikadî
tasavvurdan olsun, ister son nizamæ getiren bu kitabæn
Ñeriat’æ hakkænda olsun ve ister bizzat müslümanlar
arasænda olsun, bütün hayat meselelerinde
bañvurulacak yegâne mercii, bu kitaptær. Bu son
merciye istinad etmedikçe, insanlaræn ileri sürecekleri
fikirlerin hiçbir kæymeti yoktur.
Bu hakikata zaruri gerekçeler de ilave ediliyor:
„Allah’æn indirdiåi ile aralarænda hükmet; gerçek

olan sana gelmiñ bulunduåuna göre onlaræn
heveslerine uyma!“
Emir, hüküm için kendisine bañvuran kitap ehline ait

meselede adaletle hükmetmesi için önce Resulullah’a
tevcih edilmiñtir. Fakat bu hüküm, sadece bu meseleye
mahsus deåildir, bilakis umumîdir. Kæyamete kadar
geçerlidir! Bu son mercideki herhangi bir hükmü
deåiñtirecek yeni bir risalet gönderilmeyeceåi gibi, yeni
bir peygamber de gelmiyecektir!..
Bu din kemale ermiñtir. Allah’æn müslümanlara olan

nimeti, bununla tamamlanmæñtær. Allah, bütün insanlar
için hayat nizamæ olarak onu beåenmiñtir. Artæk onun
herhangi bir noktasænæ tadil veya tebdile imkân yoktur.
Onun hükmünü terkedip bañka bir hükmü almak, onun
Ñeriat’ænæ terkedip bañka bir Ñeriat’a baålanmak
selahiyeti, hiç kimsede mevcut deåildir. Allah onu
insanlar için seçerken bütün insanlaræn hayrænæ
tahakkuk ettireceåini, kæyamet gününe kadar bütün
insanlaræn hayatænæ tanzim edebileceåini biliyordu. Bu
nizamdan tamamen vazgeçmeyi bir tarafa bærakæn,
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onun herhangi bir noktasænæ deåiñtirmek, bizzarur bu
bilgiyi inkâra varær. Bu ise, insanæ dinden çækarær. Æsterse
diliyle binlerce defa müslüman olduåunu söylesin!
Allah; birçok mazeretler ileri sürülebileceåini, Allah’æn

indirdiåi hükümleri deåiñtirmek ve insanlaræn
heveslerine tabi olmak için bir çok sebepler ortaya
atælabileceåini ñüphesiz biliyordu. Hiçbir deåiñikliåe
uåratmadan Allah’æn indirdiåi ile hükmetmenin zarureti
hakkænda bir çok çækar yollar aranacaåænæ da biliyordu.
Æñte bunun içindir ki, Allah bu ayetlerde iki defa,
hükmettiåi insanlaræn heveslerine uymaktan
Peygamberi’ni sakændæræyor. Allah’æn kendisine indirdiåi
hükümlerin bazæsændan, kendisi için fitne
çækarmalarændan sakændæræp uyaræyor.
Böyle bir durumda insana tesir eden ilk âmil ñudur:

Çeñitli sænæflarla, bir beldede toplanan prensip ve
akideler arasænda kalpleri telif etmek hususundaki gizli
beñerî arzu... Bir kæsmæ Ñeriat ahkâmæ ile çatæñsa dahi,
insanlaræn bazæ arzularænæn devam etmesi, Ñeriat’æn
esasændan addolunmayan basit meselelerde
kolaylañtærmaya meyledilmesi...
Rivayet edilir ki, yahudiler recm gibi bazæ meselelerde

kendilerine müsamaha gösterildiåi taktirde iman
edeceklerini Peygamber ’e arz ettiler. Æñte bu
sakændærma ayeti, bunun üzerine nazil oldu. Fakat bu
emir de hususi deåil, umumidir. Bu hal çeñitli
münasebetlerde tesadüf edilen, bu Ñeriat’a inanan
insanlaræn her zaman karñælañtæklaræ bir durumdur. Yüce
Allah, bu meseleyi kesin bir hükme baålamayæ, bazæ
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ñartlar nazar-æ itibara alænarak ve hatta arzu ve hevesler
farklæ olduåu zaman kalpleri telif etmek için hükümleri
kolaylañtærmak hususunda duyulan beñerî arzunun
önünü kesmeåi murat etti ve Peygamberi’ne ñöyle
buyurdu:
„Ñayet Allah dileseydi, bütün insanlaræ tek bir

ümmet yapardæ.“ Fakat O, her millet için bir yol ve
nizam vaz etti. Onlaræ verdiåi din ve Ñeriat’la tecrübe
ediyor. Onlaræn her biri kendi yoluna gider. Sonra hepsi
Allah’a dönecekler. Allah da onlara hakikatæ haber
verecek; ittihaz ettikleri nizama karñæ onlaræ muhasebe
edecek. Öyleyse muhtelif unsurlaræ birleñtirmek için
Ñeriat’æ kolaylañtærmak fikrini akla getirmek bile caiz
deåildir. Çünkü onlar, birleñmezler:
„Her biriniz için Ñeriat, bir yol tayin ettik; eåer

Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardæ. Fakat
bu, verdikleriyle sizi denemesi içindir; o halde
iyiliklere koñuñun, hepinizin dönüñü Allah’adær. O,
ayrælæåa düñtüåünüz ñeyleri size bildirecektir.“
Böylece Allah, ñeytanæn getirebileceåi bütün kapælaræ

kapatæyor. Bilhassa saflaræ birleñtirmek, kalpleri telif
etmek bir hayra vesile olmak için Allah’æn Ñeriat’ænæ
kolaylañtærmak ve böylece herkesi memnun etmek
düñüncesiyle ñeytana açæk kapæ bærakmamayæ istiyor.
Allah’æn Ñeriat’æ kalæcædær, olmamasæ takdir edilen

ñeylere karñæ, onun bütün kapælaræ kapalædær. Ænsanlar
mahlukturlar! Her birinin istidadæ, meñrebi, metodu,
gidiñatæ ayræ ayrædær. Allah, ilahî bir hikmetten dolayæ onlaræ
böyle farklæ yaratmæñtær. Ama onlara hidayeti arz etmiñtir
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ve hidayette daim olmalarænæ istemiñtir. Bu hal Allah’a
vardæklaræ zaman karñælañacaklaræ ceza ve mükâfat
hususunda kendileri için bir imtihandær.
Öyleyse bir insanæn, Allah’æn Ñeriat’æ veya bañka bir

ifade ile beñerî hayatæn felahæ için onlaræ birleñtirmeåe
çalæñtæåænæ ileri sürmesi, batæl bir sebep, yetersiz bir
delildir. Allah’æn Ñeriat’ændan dönmek veya onu tadil
etmek, yeryüzünde fesattan o yegâne saålam
nizamdan sapmaktan, beñer hayatænda adaletin
sönmesinden, insanlaræn birbirlerine kul olmalarændan,
Allah’æ bærakæp, birbirlerini ilah ittihaz etmelerinden bañka
bir ñeye yol açmaz. Bu ise, büyük bir kötülük ve büyük
bir fesattær. Basit bir düñünce ile bu iñin irtikâbæ doåru
deåildir. Çünkü o, beñer tabiatænda Allah’æn takdir ettiåi
ñeyin tamamen aksidir. Allah’æn takdir ettiåi kanun ve
nizamlaræn, prensip ve meñreplerin ihtilafændaki hikmete
aykærædær. Allah mahlukatæn halikidir! Mahlukat arasændaki
emirlerin ilk ve son sahibidir. Dönüñ O’nadær!..
Allah’æn Ñeriat’ændan herhangi bir ñeyi böyle bir gaye

ile kolaylañtærma düñüncesi, zayæf ve basit bir
düñüncedir. Onun pratik hayatta hiçbir gerekçesi
yoktur. Allah’æn iradesine dayanmadæåæ gibi,
müslümanæn hissi de onu kabul etmez. Çünkü
müslüman, Allah’æn iradesini gerçekleñtirmekten bañka
bir gaye gütmez. Ñu halde „turistleri“ kaybetmemek
için Allah’æn Ñeriat’ænæ uygulamamak gerekir, diyenlere
nasæl „müslüman“ adæ verilebilir?!.
Vallahi iñte böyle diyorlar!
Ayet, tekrar aynæ hakikatæ teyid ediyor ve onu daha
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çok açæklæåa kavuñturuyor:
„Allah’æn indirdiåi ile aralarænda hükmet; gerçek

olan sana gelmiñ bulunduåuna göre, onlaræn
heveslerine uyma!“
Yani, Allah’æn Ñeriat’ænæ terkedip onlaræn heveslerine

uymaktan menediliyor. Ñimdi de Allah’æn indirdiåi
ñeylerin bazæsændan kendisini vazgeçirmeleri
hususunda, Peygamber’in sakænmasæ emrediliyor:
„O halde Allah’æn indirdiåi kitap ile aralarænda

hükmet. Allah’æn sana indirdiåi Kur’an’æn bir
kæsmændan seni vazgeçirmelerinden sakæn.“
Buradaki sakændærma, daha ince ve daha kuvvetlidir.

Bu ayet, meseleyi olduåu gibi tasvir etmektedir. Bu
mesele, sakænælmasæ lazæm gelen bir fitne meselesidir.
Sonra ayet, tehlikeleri arañtærmaya devam ediyor ve

küçük meselelerde dahi tam bir ñekilde bu Ñeriat’a
sarælmaz, onun hayranlæåænæ kazanmazsa, iñlerin daha
çok bozulacaåændan Resulullah’æ sakændæræyor. Allah’æn
Ñeriat’æ ile hükmolunmaktan sarf-æ nazar ederlerse, artæk
din olarak Æslam’æ kabul etmiyorlar, demektir.
„Eåer yüz çevirirlerse bil ki, Allah, bir kæsæm

günahlaræ yüzünden onlaræ cezalandærmak istiyor.
Ænsanlaræn çoåu gerçekten fasæktærlar.“
Yüz çevirirlerse, senin elinden bir ñey gelmez. Bu,

Allah’æn hüküm ve Ñeriat’æna tam bir ñekilde sarælmakta
seni fitneye düñürmesin. Onlaræn yüz çevirmeleri, senin
gücünü kærmasæn ve durumunu deåiñtirmesin. Onlar,
bir kæsæm günahlaræ yüzünden Allah’æn kendilerini
cezalandærmasæ için yüz çeviriyorlar. Bu yüz çevirmenin
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kötü neticesini bizzat kendileri görecekler. Ne sen, ne
Allah’æn din ve Ñeriat’æ, ne de o dine sarælan
müslümanlar bundan zarar görmiyecekler. Sonra bu,
beñerin deåiñmez bir tabiatædær. „Ænsanlaræn çoåu
gerçekten fasæktærlar.“ Onlar doåru yoldan ayrælær ve
sapætærlar. Çünkü onlar, böyledir. Bu meselede senin
elinden bir ñey gelmediåi gibi, Ñeriat’æn da bunda bir
günahæ yoktur! Onlaræn doåru yola gelmelerine imkân
yoktur!
Bununla beraber Æslam, mü’minin ruhuna ñeytanæn

nüfuz edebileceåi bütün delikleri kapatæyor. Çeñitli
ñartlar altænda çeñitli gayeler için bu Ñeriat’æn herhangi
bir hükmünü terke yol açacak her türlü hüccet ve
sebeplerin önünü alæyor.
Sonra insanlaræ, yollaræn ayrælæñ noktasænda durduruyor.

Ya Allah’æn hükmü, ya da cahiliyetin. Bu iki ñækkæn ortasæ
yoktur!.. Ya yeryüzünde Allah’æn hükmü kaim olacak,
beñerî hayatta onun Ñeriat’æ uygulanacak, beñer
hayatæna O’nun nizamæ yön verecek veya cahiliyyet
hâkim olacak, arzu ve heveslerin prensibi
uygulanacak, beñer hayatæna kulluk ve kölelik nizamæ
yön verecek. Hangisini istiyorsunuz?..

Cahiliyetin hükmü:
„Cahiliyet hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen

bir millet için Allah’tan daha iyi hüküm veren kim
vardær?“
Cahiliyetin gerçek manasæ, bu ayette tesbit ve tahdit

ediliyor. Cahiliyet, insanæn insana hükmetmesidir.
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Çünkü o, kullaræn kullara kulluåudur. Allah’æn
kulluåundan uzaklañmaktær. O’nun ulûhiyetini
reddetmektir. Allah’æ bærakæp bazæ insanlaræn ulûhiyyetini
kabul etmek ve onlara kul olmaktær.
Bu ayete göre cahiliyet, muayyen bir zamana mahsus

deåildir. O, bir durum, bir vaziyettir. Bu durum, dün
mevcut olduåu gibi, bugün de yaræn da olur. Æñte o
zaman, Æslam’a karñæ olarak o cahiliyet ismini alær.
Ænsanlar, ya Allah’æn Ñeriat’æ ile hükmederler, onu kabul

edip kendilerini ona teslim ederler ve Allah’æn dinine
girerler. Veya kul yapæsæ bir sistemi tatbik ederler, onu
kabul ederler ve cahiliyet bataklæåæna düñerler. Onlar,
kimin hükmünü tatbik ediyorlarsa, onun dinindedirler,
Allah’æn deåil!.. Cahiliyet hükmünün arandæåæ yerde
Allah’æn hükmü aranmaz. Ælahî Ñeriat’æn terk edildiåi
yerde cahiliyet prensibi bulunur ve yañanan hayat da
cahiliyet hayatæ olur.
Æñte yollaræn ayrælæñ noktasæ burasædær. Allah insanlaræ

bu noktada durdurur, sonra serbest bærakær. Sonra
cahiliyet hükmünü arayanlara inkârî, fakat Allah’æn
hükmünün üstünlüåü için takriri bir sual serdediliyor:
„Yakînen bilen bir millet için Allah’tan daha iyi

hüküm veren kim vardær?“
Evet!.. Allah’tan daha iyi hüküm veren kimdir?
Ænsanlar için nizam vaz etmek ve onlarla hükmetmek

iddiasæna kalkæñanlar, Allah’æn nizamændan daha hayærlæ
bir nizam, O’nun hükmünden daha mükemmel bir
hüküm meydana getirebilirler mi?
Hangi delil böyle büyük bir iddiayæ sürdürebilir?
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Ænsan; insanlaræ, insanlaræn yaratæcæsændan daha iyi
tanædæåænæ iddia edebilir mi? Ænsanlara, insanlaræn
Rabb’inden daha merhametli olduåunu söyleyebilir mi?
Ænsanlaræn faydasænæ insanlaræn ilâhændan daha iyi
bildiåini ileri sürebilir mi? Son Ñeriat’ænæ ve son
Peygamber ’ini gönderen, onu peygamberlerin
sonuncusu, risaletin sonuncusu, Ñeriat’ænæ da ebedî
kælan Allah’æn, ñartlaræn deåiñeceåini, ihtiyaçlaræn
yenileneceåini, karæñæklæklaræn vuku bulacaåænæ
bilmediåini iddia edebilir mi? Gönderdiåi Ñeriat’ta
bunun hesabænæ yapmadæåænæ, bu durumun o zaman
O’na gizli olup (!) son zamanlarda insanlaræn bulduåunu
söyleyebilirler mi?
Allah’æn Ñeriat’ænæ hayattan uzaklañtæran, onun yerine

cahiliyet hükmünü ikame eden, kendi arzusunu veya
herhangi bir milletin arzusunu veya herhangi bir beñer
neslinin arzusunu Allah’æn hüküm ve Ñeriat’ænæn üstüne
çækaran insanlar, bunu diyebilirler mi?
Evet, bunu diyebilirler mi? Özellikle müslüman

olduklarænæ iddia eden insanlar, böyle bir iddiada
bulunabilirler mi?
Ñartlar, karæñæklæklar, insanlaræn isteksizliåi, düñman

korkusu. Bütün bunlar, Allah’æn ilmi dahilinde deåil
midir? O, müslümanlara, aralarænda ilahî Ñeriat’æ ikame
etmelerini, O’nun nizamæna uymalarænæ, indirdiåi
hükümlerin bir kæsmændan bile vazgeçmemelerini
emrediyor?
Geçici ihtiyaçlaræn, yenilenen durumlaræn, ekseriyet

hallerinin istiabændan Allah’æn Ñeriat’æ kusurlu mudur?
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Bütün bunlar, Allah’æn ilmi dahilinde deåil midir? Buna
raåmen O, insanlaræ sakændæræyor ve ñiddet gösteriyor.
Müslüman olmayan insan, dilediåini söyleyebilir. Ama

ya müslüman? Yahut müslüman olduåunu iddia eden?
Bütün bunlaræ söyler de, yine de müslüman kalabilir
mi? Æslam’æn bir zerresini üzerinde tañæyabilir mi?
Æñte yollaræn ayrælæñ noktasæ. Orada herkes ihtiyaræna

sahiptir. Orada münakaña ve mücadeleye lüzum yok.
Ya Æslam, ya cahiliyet! Ya iman, ya küfür! Ya Allah’æn

hükmü, ya cahiliyetin hükmü!
Allah’æn indirdikleri ile hükmetmeyenler kâfirlerdir,

zalimlerdir, fasæktærlar. Allah’æn hükmünü kabul
etmeyenler mü’min deåildirler.
Bu mesele, müslümanæn vicdanænda kesin ve açæk bir

ñekilde yer etmelidir. Kendi zamanænda, insanlara onun
tatbiki hususunda tereddüde düñmemelidir. Bu
hakikatin muktazasæna, dost ve düñman herkese icra
edilen bu tatbikatæn neticesine teslim olmaldæær.
Bu mesele, bir müslümanæn vicdanænda kesinlik

derecesine ulañmazsa, o insanæn düzeni bozulur,
nizamæ karæñær, vicdanænda hak ve batælæ tefrik edemez,
doåru yolda tek adæm bile atamaz!
Hülâsa: Beñerî kanunlar, haysiyet ve ñeref kæræcæ

olduåu gibi, insanæ kula kul yapar. Allah kanunlaræ ise,
insanæ yaratanæna kul yaparak onun haysiyet ve ñerefini
daha da yükseltir.
„Zad’ül-mesir fi ilm-i tefsir“ adændaki tefsirde sahibi,

Maide Suresi’nin bu ayetlerinin tefsirinde çeñitli
görüñleri serdettikten sonra, ñöyle diyor: „Allah’æn



116

indirdiåi hükümleri red ve inkâr ederek bañka
kanunlarla hüküm verirse, yahudiler gibi, kâfir olur.
Red ve inkâr etmiyerek særf heva ve hevesine
uyarak Kur’an kanunlaræyle hükmetmezse, kâfir
olmazsa da zalim ve fasæk olur.“
„Allah’æn gönderdiåi kanunlaræ inkâr ederse,

muhakkak kâfir olmuñtur. Fakat, bir kimse Allah
kanunlarænæ kabul ve ikrar ettiåi halde onlarla
hükmetmezse fasæk ve zalim olur,“ ñeklinde Æbn-i
Abbas’dan yapælan bir rivayet de müfessirin bu tefsirini
teyid etmektedir.
Tefsir-i Taberi’de ñöyle deniyor: „Red ve inkâr ederek

Allah’æn indirdiåi hükümlerle hükmetmezse o, Allah’æ
inkâr etmiñ sayælær, yani kâfir olur. Æbn-i Abbas’æn dediåi
gibi, bu neye benzer? Allah’æn Peygamber’inin
peygamberliåini bildikten sonra red ve inkâr etmeåe
benzer.“
Tefsir-i Kurtubi’de, Æbn-i Mesud ve Hasan’dan

naklen ñöyle deniyor: „Bu ayetler, ister müslüman
olsun, ister yahudi olsun, isterse kâfir olsun, caiz ve
helaldær diye Allah’æn indirdiåi hükümlerle hükmetmezse
kâfir olur. Fakat Allah’æn indirdiåinin hilafæna
hükmetmenin günah olduåuna inanarak hükmederse
fasæklardan olur.“
Æsmail el-Kadæ „Ahkâm’ül-Kur’an“ adlæ eserinde

ñöyle diyor: „Bu üç ayetin zahiri ñunu gösteriyor:
Müslümanlardan her kim yahudilerin yaptæåæ gibi
yaparsa, yani Allah’æn hükümlerine muhalif hükümler
icad ederse ve o hükümleri bir din gibi kabul ederse,
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yahudiler hakkændaki cezaya onlar da çarpælær.“
Vehbi Efendi’nin „Hülasat’ül-Beyan“ ismindeki

tefsirinden, bu mevzuyla ilgili bazæ bölümleri
sadeleñtirerek buraya alæyoruz:
„Ayet, ilahî hükümlere razæ olmayanlaræn kâfir

olduklarænæ, zina edenler hakkænda sarih hükmü
deåiñtiren yahudilerin de kâfir olduklarænæ beyan
etmektedir. Buna binaen, Allah’æn indirdiåi ahkâm ile
hükmetmeyip, deåiñtirenlerin mü’min ismine layæk ve
müstehak olmadæklarænæ beyanla ilahî hükümleri
deåiñtirmenin cezasænæn pek aåær olduåuna iñaret
olunmuñtur.“
Bu ayetin zahirine nazaran, fasækæn kâfir olmasæ lazæm

gelir. „Zira fasæk irtikâb ettiåi fæsækta ilahî hükümlerin
hilafænæ seçmiñtir“ demekle haricî mezhebî fasækæn
küfrüne bu ayetle istidlâl etmiñ ise de Fahr-i Razi’nin
beyanæ vechiyle onlara ñöyle cevap verilmiñtir: „Gerçi
fasæk fæskæyla Allah kanunlarænæn hilafænæ irtikâb etmiñ ise
de bu, dilinde ve zahirde olup, kalbiyle o hükümlerin
hak olduåunu tasdik ve iñlediåi fæskæn günah olduåuna
inandæåændan kâfir olmaz. Çünkü küfür, hak olan
hükümleri kalbiyle inkâr, diliyle reddetmektir. Fasæk ise
kalbiyle tasdik ettiåi için yine mü’mindir. Fakat
inanmakla beraber, ñer ’î hükümlerin hilafæna
hükmetmek de diåer günahlaræ iñlemek kabilindendir.
Ñu halde ayet-i celile’nin hükmü, bilkülliye inkâr ve ilahî
hükmü reddetmekle beraber hilafiyle hükmederse iñte
o zaman kâfir olur!“ denmektedir. Bu ayette birçok
tevcihler varsa da esah olan tevcih budur.
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Ebu’s-Suud Efendi’nin tefsiriyle Feth’ül-Beyan’da
beyan edildiåine göre: Allah’æn indirdiåi hükümlerle
hükmetmemek, istihfaf (hafife almak) veya istihlal
(helal ve caiz görmek) veya inkâr ederek hilafiyle (yani
bañka kanunlarla) hüküm vermek küfürdür, yani hüküm
veren kâfir olur. Ancak, hak olduåunu kalp ile tasdik,
dil ile ikrar etmekle beraber hilafæna hüküm vermekle
kâfir olmaz. 45. ayetin tefsirinde de:
„Birinci ayette Allah’æn inzal ettiåi kanunlarla

hükmetmeyenlerin yaratanlaræna karñæ kusur
iñlediklerine binaen kâfir olduklaræ ve bu ayette de
Allah’æn kanunlaræyle hükmetmeyenlerin de nefislerine
zulüm ettikleri için zalim olduklaræ beyan buyurulmuñtur.
Bu surede Allah’æn hükümleriyle hükmetmeyenler üç

yönden tavsif edilmektedir: Birincisi kâfir olmak, ikincisi
zalim olmak, üçüncüsü de fasæk olmaktær.
Bazælaræ da birinci ayet Allah’æn hükümlerini inkâr

ederek hilafæna hükmedenler, ikinci ayet yahudiler,
üçüncü ayet de hæristiyanlar hakkænda nazil olmuñtur
demiñlerse de, daha doåru olan, ayetlerin hükümlerinin
genelliåidir. Çünkü itibar lafzæn umumunadær.“
Hamdi Yazær, „Hak Dini Kur’an Dili“ adlæ tefsirinde

Maide Suresi'nin 47. ayeti ve daha önce geçen ayetleri
açæklarken ñöyle diyor:
„Ya Allah’æn hükmüne iman ettiåi halde o hükümden

harice çækmæñ ise günahkâr bir fasæktær veya onu kalben
de tanæmamak veya istihfaf etmekle imandan çækmæñ
fasæk bir kâfirdir ve her iki halde de fasæk cezasæna
müstehaktær. Binaenaleyh, Tevrat’a uygun hükmü kabul
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etmeyen yahudiler, Æncil’e uygun hükmü kabul etmeyen
hæristiyanlar, kendi nazarlarænda ve inançlarænda dahi
zalim veya fasæk veya kâfirdirler veya hepsidirler.
Kezalik bunlara benzeyenler de bunlar gibidirler.
Küfürleri Allah kanunlarænæ inkâr veya hafife
almalarændan, zulümleri hakkæn ölçüsü olan Allah
hükümlerini atæp bañka kanunlarla hükmetmelerinden,
fæsæklaræ da haktan huruç etmelerinden dolayædær.
Æñte Tevrat’taki hükümleri kasden taåyir ve tebdil etmiñ

olanlar hakkænda böyle bir ilahî tehdit tecelli etmiñ
oluyor. Tefsir-i Kebir’de ve Sirac’ül-Münir’de yazælæ
olduåu üzere, bir kimse Allah’æn hükümlerini kalben
kabul etmez, onlaræ lisanen inkâr ederse o taktirde kâfir
olur. Fakat onu kalben tasdik ettiåi halde terk eylerse
kâfir olmaz, günahkâr olur.
Nitekim büyük âlim Ækrime de demiñtir ki, her kim

Allahü Teala’næn hükmettikleriyle, onlaræ bilerek inkâr
ettiåi halde, onlarla hükmetmezse kâfir olur. Fakat, her
kim onlaræ ikrar ettiåi halde onlarla hüküm vermezse o
fasæktær, zalimdir; kâfir olmaz. Bu husustaki üç ayet-i
celile böyle tevcih olunmaktadær. Zahir olan da budur.“
Eski Diyanet Æñleri bañkanlaræ’ndan Merhum Ömer

Nasuhi Bilmen, „Kur’an-æ Kerim’in Türkçe meali Âlisi
ve Tefsiri“ isimli eserinde Maide Suresi’nin 44. ayetini
tefsir ederken, „... Æñte Tevrat’taki hükümleri kasten
taåyir ve tebdil etmiñ olanlar hakkænda böyle bir ilahî
tehdit tecelli etmiñ bulunmaktadær.“ demektedir.
Tefsir-i Kebir’de ve Esrar’ül-Münir’de yazælæ olduåu

üzere, bir kimse Allah’æn hükümlerini kalben kabul
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etmez, bile bile lisanen inkâr ederse, o taktirde kâfir
olur. Fakat onu kalben tasdik ettiåi halde terk eylerse
kâfir olmaz, günahkâr olur.

Hülâsa:
Maide Suresi’nin 44, 45 ve 47. ayet-i kerime’lerinde,

yapælan tevil ve tefsirlere göre, ñu üç mesele mühimdir:
Bunlardan birinde ihtilaf, diåerlerinde ittifak vardær.
a) Æhtilaf vaki olan mesele ñu: Bu ayetler, kimi âlimlere

göre yahudiler ile nasranîler hakkænda nazil olmuñ ve
onlaræn Tevrat ve Æncil’e göre hüküm vermeme hallerini
tasvir etmiñ, bu yüzden onlaræn kâfir, zalim ve fasæk
olduklarænæ ifade etmiñtir. Kimi âlimlere göre de ayetlerin
hükümleri geneldir, bütün ümmetler hakkændadær.
b) Ættifak vaki olan meseleler:
1- Red ve inkâr ederek veya beåenmiyerek veya

yetersiz görerek veya alay ederek veya hafife alarak
veya isabetsiz görerek veya „Çaåæn gereklerine
uymaz!“ diyerek veya „Bizi geriye götürür!“ veya
„Zamanæ geçmiñtir!“ diyerek veya „Din, dünya ve devlet
iñlerine karæñmaz!“ diyerek, Kur’an kanunlaræyla
hükmetmeyenler kâfir olurlar.
2- Ænandæåæ ve kabul ettiåi, yegâne hak bilip, yegâne

güzel ve isabetli gördüåü ve onunla hükmetmenin yine
Kur ’an emri olduåuna inandæåæ halde Kur ’an
kanunlaræyla deåil, bañka kanunlarla hüküm ve karar
verenler kâfir olmazlarsa da zalim ve fasæk olmalarænda
ñüphe yoktur.
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Buraya bir mesele daha ilave edilir:
Sahih olan görüñe göre, önceki ümmetlere gelmiñ

olan ñer’î hükümler, neshedilmediåi ve kaldærælmadæåæ,
Kur’an ve hadis’lerde anlatældæklaræ taktirde, bizim de
hakkæmæzda hükümdür, Ñeriat’tær. Bu itibarla, yukarædaki
ayetlerin ifade ettikleri hükümler bizim hakkæmæzda da
geçerlidir ve aynædær. Yani ayetler, yahudiler ile
nasraniler hakkænda nazil olmuñ olsalar bile, Ümmet-i
Muhammed olan bizleri de aynæ ñekilde baålarlar.
Bunlar, aynæ zamanda iman meseleleridir;

müslümanæn inancænæ yakændan ilgilendirdiåi gibi, din
görevlilerini de çok yakændan ilgilendirir. Esasen, her
vesile ile bunlaræ söylemek ve yanlæñ düñünenleri
uyarmak onlaræn görevidir. Makam ve maañlarænæ
düñünmeden ve kimseden korkmadan ve nihayet
Æslam’æn hiçbir hükmünü saklamadan bunlaræ
anlatmalædærlar. Çünkü:
Bunlaræ, din görevlileri anlatmazsa, insanlar imanlarænæ

da ilgilendiren bu meseleleri kimden öårenecekler?
Yanlæñ inanæña düñenleri kim uyaracak? Æmanlaræ
gidenler veya zalim ve fasæk durumuna düñenler, yaræn
ahirette bunlaræn yakasæna yapæñmæyacak mæ? „Yüzünüz
kara olsun, Allah size lanet etsin! Niye bize Allah’æn
ayetlerini, özellikle Maide Suresi’nin bu ayetlerini
okumadænæz, anlatmadænæz, sakladænæz? Allah’dan
korkmadænæz da kullardan korktunuz ve Allah’æn
ayetlerini parayla sattænæz. Æmam idiniz, vaiz idiniz, müftü
idiniz, reis idiniz, fetva makamænda bulunuyordunuz,
Allah’æn tüm ayetlerini, Æslam’æn tüm meselelerini bize
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söylemediniz. Yanlæñ beyanlarda bulunanlara
baåærmadænæz, gereken cevabæ vermediniz, görevinizi
hakkæyla yapmadænæz, hem bizleri hem de kendinizi bu
korkunç azaba sürüklediniz. Allah’æn laneti, meleklerin
laneti ve bütün lanetçilerin laneti üzerinize olsun!“
demiyecekler mi?..
Bunlaræ Kur’an söylüyor. Æñte birkaç ayetin meali:
„Gerçekten, indirdiåimiz ayetleri ve yol göstereni,

kitapta açækladæktan sonra, onlaræ gizleyen kimseler
var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de
lanetçiler lanet eder. Ancak tevbe edenler, æslah
edenler ve gerçeåi ortaya koyanlar müstesna!
Onlaræn tevbesini kabul ederim. Ben tevbeleri
daima kabul ve merhamet edenim. Ænkâr edip, o
halde ölenler var ya, iñte Allah’æn, meleklerin ve
insanlaræn laneti onlaradær. Lanette temellidirler.
Onlardan azap hafifletilmez ve onlaræn azabæ
geciktirilmez.“ (Bakara, 159-162)
Konyalæ Vehbi Efendi, „Hülasat’ül-Beyan ve

Tefsir’ül-Kur’an“ adlæ tefsirinde diyor ki:
„Bu ayetlerin, yahudi âlimleri hakkænda nazil olduåunu

beyan edenler varsa da, daha doårusu, dinin
hükümlerinden bir ñeyi saklayan kimselerin hepsine
ñâmildir. Ama, saklayan kimse hangi milletten ve
saklanan hüküm de hangi Ñeriat’tan olursa olsun,
Ñeriat hükümlerini saklayan kimselerin cümlesine
ñamildir. Zira itibar lafzæn umumunadær.
„Gerçekten, Allah’æn indirdiåi kitaptan gizlemede

bulunup, onu az bir parayla deåiñtirenler var ya,
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onlaræn karænlaræna tækadæklaræ ancak ateñtir. Allah
kæyamet günü onlarla konuñmaz ve onlaræ
günahlarændan arætmaz. Onlara elem verici azap
vardær. Onlar doåruluk yerine sapæklæåæ, maåfiret
yerine azabæ alanlardær. Ateñe ne kadar da
dayanæklædærlar.“ (Bakara, 174-175)
Bu ayetlerin azamet ve heybeti karñæsænda, bilhassa

din bilginleri korkmalæ ve titremelidirler ve kimseden
korkmayarak ve dünya menfaatænæ düñünmiyerek,
Ñeriat’æn bütün hükümlerini söylemeli ve yazmalædærlar.
Ve bu husus aynæ zamanda ahde vefadær. Cenab-æ Hakk
Âl-i Æmran Suresi'nin 187. ayetinde ñöyle buyurur:
„Allah, kendilerine kitap verilenlerden, onu

insanlara açæklayacaksænæz ve gizlemiyeceksiniz
diye ahd almæñtæ. Onlar ise onu arkalaræna atæp az
deåere sattælar. Alæñ-veriñleri ne kötüdür?“
Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) de ñöyle

buyurmuñtur:
„Allah, herhangi bir kuluna ilim verir de o onu

saklarsa kæyamet gününde aåzæna ateñten bir gem
vurulur.“ (Taberani, Tirmizi ve Æbn-i Mace’de bu
mealde hadis-i ñerif’ler vardær)
Ey ilim ehli, Ey Hoca Efendi! Çok iyi düñün, kararænæ

isabetli ver! Ya tebliå ya ketim, ya dünya ya ahiret, ya
rahmet ya lanet! Bunlardan birini seç! Ñeytandan deåil,
Allah’tan yana ol! O’na sæåæn, söyle ahkâmænæ, korkma
bir ñeyden, sæåænanæ korur, O, herñeyden! Hem dünya
senin olur hem de ahiret!..
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Cenab-æ Hakk ñöyle buyurur:
„Kendilerine ayetlerimiz apaçæk olarak okunduåu

zaman o kâfirlerin yüzlerinde inkâr hallerini görür,
tanærsæn. Nerede ise, karñælarænda ayetlerimizi
okuyanlara saldæracak gibi olurlar. (Ey Resul’üm,
o kâfirlere) de ki: Ñimdi, size bundan daha kötü
olanænæ haber vereyim mi? O, ateñtir. Allah bunu
kâfir olanlara vaad etti. O ne kötü bir karargâhtær!“
(Hac, 72)
„Ey Peygamber! Rabb’in tarafændan sana

indirileni tamamen tebliå et. Eåer tebliåi tam
yapmazsan Allah’æn risaletini (elçilik görevini)
yerine getirmiñ olmazsæn. Allah seni insanlardan
koruyacaktær. Ñüphe yok ki Allah, kâfirler
topluluåuna muvaffakiyet vermiyecektir.“ (Maide,
67)
„Ne olurdu?!. Onlaræn âlimleri ve din bilginleri,

günah söylemelerinden ve haram yemelerinden
kendilerini vazgeçirmeye çalæñsalardæ ya. Æñledikleri
bu sanat ne kadar kötü!“ (Maide, 63)
„Rabb’in hakkæ için, biz onlaræn hepsine

muhakkak surette yapmæñ olduklaræ ñeylerden
soracaåæz (ve cezalarænæ vereceåiz).“
„Ñimdi sen, emrolunduåun ñeyi, çatlatærcasæna

beyan et ve putperestlerden yüz çevir, (sözlerine
ve tehditlerine aldærma). Ñüphesiz ki, biz, o alay
edenlere karñæ kâfiyiz, (onlaræn belasænæ veririz).
Onlar, o kimselerdir ki, Allah ile beraber bañka bir
ilah tanærlar, yakænda (bañlaræna gelecek akibeti)
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bilecekler.“ (Hicr, 92-96)
„Allah kuluna kâfi deåil mi? (Ey Resul’üm!

Durmuñlar da) seni Allah’tan bañkalaræyla
korkutuyorlar. Allah kimi saptærærsa, artæk ona
hidayet verecek yoktur.“ (Zümer, 36)
„... Kim Allah’a tevekkül ederse, O, ona yeter.

Muhakkak ki, Allah emrini yerine getirendir. Allah
her ñey için bir kader tayin etmiñtir.“ (Talak, 3)

Zamanæn deåiñmesiyle hükümler
deåiñir mi?
Mecelle’nin 39. maddesi ñöyle: „Zamanlaræn

deåiñmesiyle hükümlerin deåiñmesi inkâr
edilemez.“
Bazæ kimseler Mecelle’nin bu maddesini dillerine

dolayarak, „Zaman deåiñti, aradan asærlar geçti,
asærlaræn geçmesiyle, zamanlaræn deåiñmesiyle Ñeriat’æn
hükümleri de elbet deåiñecektir!“ derler.
Bizde mahallî bir tabir vardær: „Horasan’da halæ

dokunduåunu duymuñ ama, enini boyunu
öårenmemiñ!“ Bu beylerde Mecelle’de böyle bir
maddenin olduåunu duymuñlar ama, madde nedir,
neyin nesidir, ñümûl sahasæ neden ibarettir diye
sormamæñlar veya sormak hesaplaræna gelmemiñtir.
Önce ñunu sormak lazæm: Ñeriat’æn hükümleri, Æslam

kanunlaræ, Allah kanunlarædær. Onlar zamanæn
geçmesiyle eskir mi? Zamanlaræn deåiñmesiyle deåiñir
mi? Allah kanunlaræ cahil ve aciz kimselerin görüñleri
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ve kanunlaræ deåil ki, zamanæn geçmesiyle hatalaræ
meydana çæksæn da görüñleri deåiñsin!.. Bunlar Allah’æn
ezeli ve ebedî ilmine dayanan hükümlerdir!
Zamanæn geçmesiyle, insandaki gözler, kulaklar, el

ve ayaklar, diåer organlar ve bunlar arasændaki ahengi
saålayan kanun ve kurallar deåiñiyor mu? Ænsandaki
vücut sistemleri, ihtiras ve ñehevî arzular, hayvanî his
ve duygular deåiñiyor mu? Yeme, giyinme, barænma
ve evlenme ihtiyaçlaræ deåiñiyor mu? Gece-gündüz,
yaz-kæñ, ay-güneñ ve bunlaræn baålæ bulunduklaræ
kanunlar deåiñiyor mu? Hayær! Bunlaræn hiçbiri
deåiñmiyor, hepsi aynæ ñekilde sürüp gidiyor. Ænsan aynæ
insan, kâinat aynæ kâinat, fizikî kanunlar aynæ kanunlar!..
O halde zamanæn ilerlemesi bunlara tesir etmiyor,

bunlaræ deåiñtirmiyor da Cenab-æ Hakk’æn teñri ve teklif
kanunlarænda mæ zamanæn geçmesi tesir edecek,
deåiñikliåi gerektirecek öyle mi?!.
Ñimdi Mecelle’nin 39. maddesine gelelim:
Evet, „Zamanæn deåiñmesiyle ahkâmæn deåiñmesi

inkâr edilemez,“ maddesi yok deåildir, vardær. Ama
hangi meselelerde vardær? Æñte burasænæ iyi öårenmek
gerek. Bu hususu Merhum Ömer Nasuhi Bilmen
Efendi’nin „Hukuk-i Æslamiyye, Æstilahat-æ Fækhiyye
Kamusu“ndan sadeleñtirerek alæyorum:
„Yani nass (ayet ve hadis) ile sabit olmayan ve genel

kaidelerden olmayan bir kæsæm cüz’i hükümler, zamanæn
deåiñmesiyle deåiñebilir. Yoksa, kati naslarla yani ayet
ve hadislerle sabit olan meselelerde zaman tesir
etmez.
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Mesela, vaktiyle salâh ehli çok olduåundan ñahidlerin
tezkiyelerine lüzum görülmezdi. Bilahare insanlaræn iyi
halleri deåiñmekle ñahidlerin sirren veya âlenen tezkiye
edilmelerine gerek hasæl olmuñtur.
Kezalik, vaktiyle bir binanæn odalaræ hep bir tarzda

yapældæåændan, birini müñterinin görmesi kâfi geliyordu.
Fakat sonradan bu tarz deåiñtiåinden müñterinin,
odalarænæn hepsini görmesi lazæm gelir.“
Buraya birkaç satær daha ilave edelim:
Æslam hukuku, bazæ meseleleri, mahallin örf ve

adetlerine bærakmæñtær. Örf ve adetlerin deåiñmesiyle
ona dayanan hükümlerin de deåiñmesi pek tabii bir
ñeydir. Yoksa, ayet ve hadis-i ñerif’lerle veya icma-i
ümmet’le sabit olan veya bunlaræn benzeri olup, kæyas
yoluyla bunlara ilhak edilen hükümler deåiñmez.
Mesela, faizin haramlæåæ, içkinin haramlæåæ, mahremlerle
evlenmenin haramlæåæ, kadænlarda tesettürün lüzumu
gibi hükümler deåiñir mi? Hærsæzæn kolunun kesilmesi,
katilin kæsas edilmesi, iftira edenlere, içki içenlere
seksen deånek vurulmasæ deåiñir mi?!.

ÑÆRK:
Æslam’a göre ñirk demek, Allah’a ñerik koñmak, ona

eñ-emsal kabul etmek demektir veya Allah’æn yerine
bañka ñeyleri, kiñi veya kiñileri koymak demektir.
Allah’a tapar gibi, Allah’æn önünde eåilir gibi, Allah’tan
bañkalaræna tapmak, onlaræn önlerinde eåilmek
demektir. Allah kadar veya daha çok onlaræ sevmek
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demektir. Allah’æn indirdiåi ve gönderdiåi kanunlarla
deåil, kiñi veya kiñilerin fikirleriyle, onlaræn prensip ve
sözleriyle amel etmek demektir, Ñeriat’æn nizamæna,
ortaçaå zihniyeti, çöl kanunu, modasæ geçmiñtir veya
yetersizdir deyip, biz, bizi idare ederiz, bize
babalaræmæzæn, atalaræmæzæn yolu yeter, bizim doåmalara
ihtiyacæmæz yoktur, demek ñirktir, putçuluktur.
Çünkü, bütün bunlar, Allah’a eñ ve emsal kabul

etmek, hatta daha da ileri giderek Allah’a cehl veya
hata isnad etmek, kendilerinin veya arkasændan gitmek
istedikleri kiñi veya kiñilerin fikir ve görüñlerinin daha
isabetli, daha yararlæ, daha medenî olduåuna inanmak
demektir. Böyle bir inanca sahip olan kiñi veya kiñiler
ñöyle demiñ olmuyorlar mæ:
„Ya Rabb’i! Sana inanæyoruz; Sen varsæn ve birsin.

Kur’an’a da inanæyoruz. Kur’an haktær, Senin kelamændær.
Fakat, sen bizim iñimize karæñma, sen dünya ve devlet
iñlerini bizim kadar bilemezsin. Kur’an’æn da dünyaya
ait kanun ve kaideleri yetersizdir, modasæ da geçmiñtir,
artæk onlar bir milleti yönetemez, bizi idare edemezler,
geriye, vahñete götürürler, biz ise medeni bir hayat
yañamak, muasær milletlerin seviyesinde yañamak
istiyoruz!“ Evet, iñte böyle demiñ oluyorlar.
Artæk, böyle diyenlerde din kalær mæ, iman kalær mæ,

müñrik olmazlar mæ? Buyurun, cevabænæ siz verin!..
Æsterseniz, ñirkin, putperestliåin tarihine, nasæl ortaya

çæktæåæna kæsaca bir göz atalæm:
Ælk din Tevhid dinidir. Ælk inanç da Tevhid inancædær.

Tevhid demek, Allah’æn birliåi demektir. Allah’æn birliåi
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esasæna dayanan kanun ve kaideler mecmuasæ
demektir. Ñirk sonradan bañlamæñtær. Aræzî bir hastalæktær.
Ñirkin çeñitleri çoktur. Bunlardan biri de insana
tapmaktær, insanæ putlañtærmaktær. Bu nasæl bañlamæñtær
ve nasæl bañlar?
Eski kavimlerden bazælaræ, kendilerini düñmanlaræna

karñæ korumada varlæk gösteren hükümdarlarænda,
kumandanlarænda fevkalâde bir kuvvet bulunduåunu
farz etmiñler. Onlara añæræ derecede saygæ duymuñlar,
sevgi beslemiñlerdir. Gitgide bu saygæ ve sevgi, onlaræn
önlerinde eåilme ve tapænma haline gelmiñtir.
Ölümlerinden sonra da unutmamak için onlaræn
heykellerini dikmiñler, mezarlarænæ süslemiñlerdir. Bu
heykellerin sahiplerinin, hurafelerle dolmuñ olan tarihî
hayallerini kafalarænda büyüte büyüte onlaræ insan üstü
varlæklar haline getirmiñler ve nihayet ilahlañtærmæñlardær.
Dokunulmazlæklarænæ kabul ederek onlaræ tabu haline
getirmiñlerdir. Heykellerinin önünde, mezarlarænæn
bañænda, akla, mantæåa sæåmayan hareketler yapmæñlar,
yiyecekler koymuñlar, çiçeklerle süslemiñlerdir.
Sækæñtæklaræ zamanlarda onlardan medet beklemiñler,

fikirlerini kendilerine rehber edinmiñler, görüñlerini
bayrak yapmæñlardær. Yolundayæz, izindeyiz gibi sözleri
ede durmuñlardær. Karñæ çækanlara karñæ çækmæñlar,
yolunda ve uårunda paralar feda etmiñlerdir!
Nemrud, Ñeddat ve Firavun gibiler klasik put ve

taåutlaræ, Marks, Lenin ve Mao ve daha nice benzerleri
de modern put ve taåutlaræ temsil etmektedirler.
Getirdikleri düzenler ve rejimler de taåut düzenidir.
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Allah yolunu hüküm ve kanunlarænæ bærakæp da
böylelerinin yolunda ve izinde gidenler de kula kul
olmuñlardær. Ænsanlæk haysiyet ve ñerefini yitirmiñler ve
nihayet putperest olmuñlardær.
Kæyamet gününde, yolundayæz, izindeyiz dedikleri

kendilerine, amansæz birer düñman kesilecekler ve
birbirlerini lanetliyeceklerdir!
Ñimdi birkaç ayetin mealini vererek bu bahsi bitirelim:
„Onlaræn hepsini bir gün toplaræz, sonra puta

tapanlara, „Putlarænæz ve siz yerlerinize!“ deyip
onlaræ birbirlerinden ayæræræz. Putlar ise: „Bize
tapmæyordunuz ki! Allah bizimle sizin aranæzda
ñahid olarak yeter. Sizin tapænmanæzdan bizim
haberimiz yoktu,“ derler. Æñte orada herkes
dünyada yapmæñ olduåunu bulur ve gerçek
Mevlâ’laræ olan Allah’a döndürülür. Uydurduklaræ
putlar onlaræ bærakæp kaçmæñlardær.“ (Yunus, 28-29)
„Birgün hepsini toplaræz, sonra puta tapanlara:

Æddia ettiåiniz putlarænæz nerede? deriz. Sonra
Rabb’imiz Allah’a and olsun ki, bizler puta tapanlar
deåildik, demekten bañka çare bulamazlar.
Kendilerine karñæ nasæl yalan söylediklerine bak!
Uydurduklaræ putlar da onlardan uzaklañær.“ (En’am,
22-24)
„Yüzleri ateñten çevrildiåi gün: Keñke, Allah’a

itaat etseydik, keñke Peygamber’e itaat etseydik,
derler. Rabb’imiz! Biz yöneticilerimize ve
büyüklerimize itaat etmiñtik, fakat onlar bizi yoldan
saptærdælar. Rabb’imiz! Onlara iki kat azap ver,
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onlaræ büyük bir lanetle lanetle.“ (Ahzap, 66-68)
Mevzu ile ilgili bir kaç fetva:
Puta tapmak küfürdür. Kur’an’æ, camii ve Æslam’da

tazim edilmesi gerektiren herhangi bir ñeyi istihfaf
(hafife alma) ederse, yine kâfir olur. (Fetevay-æ Feyziye/
162)
„Zeyd müslüman olan Amr’e, aramæzdaki davayæ

halletmek için, Ñeriat’a gidelim dese, Amr: „Ben Ñeriat’æ
tanæmam!“ dese Amr’e ne lazæm gelir?
El-cevap: Tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh lazæm gelir.

Yani hem imanæ gider hem nikâhæ.“ (Fetevay-æ Feyziye)
„Zeyd Amr’in (hâñâ) cima lafziyle din ve imanæna

sövse Zeyd’e ne lazæm olur?
El-cevap: Tecdid-i iman ve nikâh.“ (Fetavay-æ

Abdurrahim/90) (Yani imanæ da nikâhæ da gitmiñtir.
Bunlaræ yenilemesi lazæm.)
„Zeyd Amr’e bre din ve imanænæ filan ettiåim diye cima

lafziyle sövse Zeyd’e ne lazæm gelir?
El-cevap: Tecdid-i iman ve nikâh.“ (Aynæ kitap)
„Zeyd karæsæ Hind’e cima lafziyle din ve imanæna sövse

Zeyd’e ne lazæm olur?
El-cevap: Tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh lazæm olur.“

(Aynæ kitap)
„Bir kimse farzlardan birisini ve kesin olan bir hükmü

hafife alærsa kâfir olur.“ (Behçet’ül-Feteva)
„Zeyd bazæ kimseler ile aralarændaki dava hususunda

Ñeriat var, Ñeriat’a gidelim dedikte, onlar, biz Ñeriat
bilmeyiz, bizim Ñeriat’æmæz Æskenderiye Bey’idir, deseler
bu adamlara ne lazæm gelir?
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El-cevap: Tecdid-i iman ve nikâh lazæm gelir.“
(Fetevay-æ Abdurrahim/91)
„Zeyd ile Amr arasænda bir hususla ilgili davayæ

halletmek için Ñeriat’a davet ettik de, Amr kanun var
iken Ñeriat bizim aramæza girmez. Davayæ kanun
üzerine görelim dese Amr’e ne lazæm gelir.
El-cevap: Tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh lazæm gelir.“

(Aynæ kitap)
„Zeyd Amr’e bu davayæ ben Ñeriat’la halletmek isterim,

dediåinde Amr: „Ñeriat varsa kanun da vardær. Ben
Ñeriat bilmem, kanun ile görürüm,“ dese Amr’e ne
lazæm gelir?
El-cevap: Tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh lazæm gelir.“

(Aynæ kitap/92) (Yani kâfir olur, din ve nikâhæ gider.)

Zulmün en büyüåü:
En büyük zulüm ñirktir ve günahlaræn bañænda gelir

ve korkunç azabæ gerektirir. Kur’an-æ Kerim ñöyle der:
„Hatærla, ol vakti ki, Lokman (Aleyhisselam)

oåluna öåütleyerek, ñöyle demiñti: Sakæn, Allah’a
ñirk koñma! Çünkü, ñirk azim bir zulümdür.“
(Lokman, 13)
Keza, ñirk öyle bir günahtær ki, Allah her günahæ dilerse

affeder, fakat ñirki asla affetmiyecektir. Kur’an ñöyle
diyor:
„Muhakkak ki Allah, kendisine ortak koñanlaræ

affetmez, bu günahtan bañkasænæ, dilediåi
kimselerden maåfiret buyurur!“ (Nisa, 116)
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Peygamberimiz de ñöyle buyurur:
„Allah indinde günahlaræn en büyüåü, Allah’a eñ-

emsal kabul etmektir (yani ñirktir).“ (Müslim, Æman)
Görüldüåü üzere ñirk, insanæn içine düñebileceåi

tehlikelerin en büyüåüdür. Bundan dolayæ Kur’an-æ
Kerim’de hiçbir sure hatta hiçbir sayfa yoktur ki, ñirk
tehlikesinden söz edip, insanoålunu sakændærmasæn!
Kur’an’da 160’dan fazla „ñirk“ kelimesi geçmektedir.

Ñirkle ilgili, bañka ifadeler halinde, daha nice ayetler
vardær.

VAHDET:
Æslam Tevhid dini olduåu için, her ñeyi vahdete, yani

bire irca eder, tek bir noktaya döndürür, her ñeye
vahdet simgesini vurur. Mesela; inançda birlik, ahlakda
birlik, tarihte birlik, kanunda birlik, emir ve komutada
birlik!..
Ve bunun böyle olmasæ pek tabiidir. Çünkü Æslam her

meselesini aynæ kaynaktan, yani ilahî kaynaktan alær
ve vahye dayanær. Æslam, her hükmüyle insanoålunu
Mevlâ’sæna, Mevlâ’sænæn ræzasæna yöneltir, insanoålunun
mutluluåunu hedef tutar.
Æslam, tek bir yaratæcænæn varlæåæna inanær ve onun

birliåini kabul eder. Birden fazla ilâh inancænæ red ve
inkâr eder ve ñirk sayar ve ñöyle der:
„Ñüphesiz ki, sizin ilâhænæz bir ilâhtær, O’ndan

bañka ilâh yoktur. O Rahman’dær, Rahim’dir.“
(Bakara, 163)
„Müñriklerin Allah’tan bañka yalvardæklaræ putlar
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ise, hiçbir ñey yaratamazlar, halbuki kendileri
yaratælmæñlardær. Ölüdürler, diri deåillerdir ve
kendilerinin ne zaman dirileceklerini de bilmezler.“
(Nahl, 20-21)
Æslam’da tek bir kanun koyucusu vardær, o da mutlak

hâkimiyyete sahip olan Allahü Azimüññan’dær. Æslam,
Allah’tan bañka, kanun koymaya yeltenenleri taåut
sayar ve taåutlaræn koyduklaræ kanunlarla hükmedenleri
ve bunlara razæ olanlaræ kâfir, zalim ve fasæk sayar ve
ñöyle der:
„Herkes bilsin ki, yaratma da, emir verme de

Allah’a mahsustur.“
„Hüküm, ancak Allah’ændær. Yani ondan bañka

kanun koymaya kimsenin yetkisi yoktur.“
„Her kim Allah’æn indirdiåi kanunlarla

hükmetmezse, iñte onlar kâfirlerin ta kendileridir.“
„Her kim Allah’æn indirdiåi kanunlarla

hükmetmezse, iñte onlar zalimlerin ta kendileridir.“
„Her kim Allah’æn indirdiåi kanunlarla

hükmetmezse, iñte onlar fasæklaræn ta kendileridir.“
Æslam’da tek bir Ñeriat vardær. O da Allah’æn Ñeriat’ædær.

Bunun dæñændakiler hep bilmezlerin heva ve
heveslerinden ibarettir. Kur’an ñöyle diyor:
„Sonra, Ey Resul’üm! Seni de, emirden bir Ñeriat

sahibi kældæk. Ona uy, bilmeyenlerin heva ve
heveslerine sakæn uyma.“ (Casiye, 18)
Æslam’da hak tektir, sayæ kabul etmez. Hakkæn dæñænda

sapæklæktan bañka bir ñey yoktur, hepsi batældær. Kur’an
ñöyle diyor:
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„Æñte bu iñleri yapan Allah’tær; gerçek Rabb’imdir.
Haktan sonra da sapæklæktan bañka ne vardær. O
halde nasæl çevrilirsiniz?“ (Yunus, 32)
Æslam’da tek bir yol vardær. O da Allah’æn gösterdiåi

yoldur, O’nun ræzasæna, O’nun cennetine götüren yoldur,
ebedî mutluluåa götüren yoldur. Diåer bütün yollar,
kim tarafændan gösterilirse gösterilsin, isterse
babalarænæz ve atalarænæz tarafændan gösterilsin Allah’tan
uzaklañtæran yollardær. Sapæklæåæn ve putperestliåin
yollarædær. Kur’an ñöyle diyor:
„Ñu emrettiåim yol; benim dosdoåru yolumdur,

hep ona uyun. Bañka yollara uymayæn ki, sizi O’nun
yolundan saptæræp parçalamasænlar. Æñte Allah,
kötülükten sakænasænæz diye size bunlaræ emretti.“
(En’am, 153)
„Ey Resul’üm! De ki: Benim yolum budur; ben

ve bana uyanlar bilerek insanlaræ Allah’a çaåærærz.
(Allah yolundan bañka bir yol, bir iz göstermek
O’na ñirk koñmaktær. Ben ise) O’nu ñirkten tenzih
ederim ve ben müñriklerden deåilim.“ (Yusuf, 108)
Æslam’da tek bir düzen vardær, tek bir yönetim düzeni

vardær, tek bir devlet düzeni vardær, tek bir anayasa
düzeni vardær! O da Kur’an düzeni, Kur’an anayasasædær.
Kur’an’æn getirdiåi düzenin dæñænda kalan bütün
düzenler ve bütün anayasalar cahiliyyettir, cehalet
eserleridir. Gerçek ilim ve gerçek akældan uzaktær.
Kur’an ñöyle diyor:
„Ve ñu emri de indirdik: Aralarænda, Allah’æn

indirdiåi kanunlarla hüküm ver, onlaræn arzularæna
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uyma ve Allah’æn sana indirdiåi kanunlaræn bir
kæsmændan seni ñañærtærlar diye kendilerinden sakæn.
Eåer onlar hükümleri kabulden yüz çevirirlerse,
bil ki, Allah onlaræn bazæ günahlaræ sebebiyle
bañlaræna mutlaka bir musibet getirmek istiyor. Her
halde insanlaræn çoåu fasæktær. Onlar hâlâ o cahillik
çaåænæn kanunlarænæ mæ istiyorlar? Kimmiñ Allah’tan
daha güzel kanun koyacak? Fakat bunu, gerçek
anlayæñ sahibi olan bir toplum bilir.“ (Maide, 49-
50)
Æslam’da tek bir hidayet yolu vardær, o da Allah’æn

Kitab’ædær, Kitab’ænæn ayetleridir. Bu kitabæn metin ve
ruhuna uymayan görüñ ve fikirler, örf ve adetler, ne
ilim vasfæna haizdirler ne de rehber olmaya layæktærlar.
Æsterse, bu fikir ve görüñler, örf ve adetler atalaræmæzdan
bize miras kalsæn, atalaræmæzæn takip ettiåi veya
tavsiyede bulunduklaræ yollar olsun. Bize düñen,
atalaræmæzdan kaldæ diye bunlara körü körüne
baålanmak deåil, onlaræ Kur ’an süzgecinden
geçirmektir. Geçirmeden kabul ve takip etmemiz hiç
de doåru olmaz. Ya atalaræmæz yanlæñ yolda iseler,
halimiz ne olur?!. „Yolundayæz, izindeyiz!“ demek bizi
kurtarær mæ?!.
Bakænæz Kur’an bu hususta ne diyor?
„Onlara: „Allah’æn indirdiåine uyun!“ denilince,

„Hayær, atalaræmæzæ yapar bulduåumuz ñeye uyaræz“
derler. Ya atalaræ bir ñey akledemeyen ve doåru
yolda olmayan kimseler idiyseler?!.“ (Bakara, 170)
„Onlara, „Gelin Allah’æn indirdiåi kitaba ve



137

Peygamber’e uyun!“ dendiåinde, „Atalaræmæzæ
üzerinde bulunduåumuz yol bize yeter!“ derler; ya
atalaræ bir ñey bilmeyen ve doåru yolda olmayan
kimseler idiyseler!..“ (Maide, 104)
Æslam’da kabul gören tek bir parti vardær. O da Kur’an

yolunda olan partidir. Böyle bir partinin ismi, Kur’an
diliyle hizbullah’tær, yani Allah partisidir. Bunun dæñændaki
partilerin isimleri de yine Kur’an diliyle hizbüññeytan’dær.
Kur’an ñöyle diyor:
„Ænananlar, Allah yolunda savañ verirler, kâfirler

ise taåut yolunda savañ verirler. (Ey mü’minler!
Sizler taåut yolunda savañan) bu ñeytan dostlaræyla
savañæn (ve onlardan korkmayæn) zira ñeytanæn
hilesi zayæftær.“ (Nisa, 76)
Æslam’da dost edinecek tek bir topluluk vardær. O da

Æslam topluluåudur. Müslümanlaræ bærakæp da kâfirlerle
dost olmak insanæ kâfir yapar. Kur’an ñöyle diyor:
„Ey iman edenler! Yahudilerle hæristiyanlaræ dost

edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarædær. Æçinizden
kim onlaræ dost edinirse, o da onlardandær. Allah
zalimlere doåru yolu göstermez!“ (Maide, 51)

HAK YOL:
Ænsanoålunun ñu dünya hayatænda, bugüne kadar

takip ettiåi, uårunda mücadele verdiåi, hatta can verdiåi
çeñitli yollar olmuñtur, bundan böyle de olacaktær.
Evet, insanlar, milletler ve devletler ferdî, ailevî,

toplumsal, hukukî, idarî, iktisadî ve siyasî yönlerden
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hep aynæ yolun mürñidleri ve yolcularæ olmamæñlardær.
Milletlerin ve devletlerin kuruluñ tarzlaræ, dayandæklaræ
esas ve kaideler bir olmamæñtær. Kimi saåa doåru gitmiñ,
kimi sola doåru kaymæñ, kimi de orta bir yol tutmaya
çalæñmæñtær.
Bu çok ve çeñitli yollaræ, bañlæca iki merkezde toplamak

mümkündür. Bunlardan biri hak yol, diåerleri de batæl
yoldur. Batælæ sayæp dökmek mümkün deåildir. Biz hak
yolu târif ve beyan edebilirsek, onun vasæf ve
özelliklerini dile getirebilirsek, batæl yollar
kendiliklerinden anlañælmæñ olur.
Hak yol demek, hakkæn yolu demektir. Yani bir ismi

de hak olan Allah’æn yolu demektir. Buna siz, isterseniz
din yolu, Æslam yolu, Peygamber yolu, Kur’an yolu
diyebilirsiniz. Keza, fazilet yolu, insanæn insanca
yañamasænæn yolu, cennetin yolu ve nihayet üç âlemde
de bahtiyar olmanæn yolu diyebilirsiniz.
Bu yolun bir ismi de „Særat-æ Müstakim“dir. Kur’an’da

otuz yedi yerde geçer. Müslümanlar, günlük
namazlarænæn kærk rekatænæn kærkænda da, yaratandan dua
ve niyazda buluduklaræ ve „Amin“ dedikleri yoldur, yani
Særat-æ Müstakim’dir. Bu da Allah’æn, kendilerine ihsan
ettiåi peygamberlerin, velilerin, salihlerin, ñehidlerin
yoludur. Bu yolun dæñændaki bütün yollar taåutun
yoludur, sapæklæåæn yoludur, gazap yoludur, küfür
yoludur ve nihayet cehennemin yoludur.
Esasen, Allah’tan bañka insanlara yol göstermeye

kimsenin gücü yetmez. Ne kadar akællæ da olsa, ne
kadar zeki de olsa, ne kadar dâhi de olsa tüm insanlæåa
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veya bir millete yol çizemez, yol gösteremez. Buna
ilmi de, tecrübesi de kâfi gelmez. Binaenaleyh, kiñi
veya kiñiler çækæp da, „Ey insanlar! Biz sizlere yol
göstereceåiz, kanun koyacaåæz. Sizler bize uyun,
bizi takip edin, o modasæ geçmiñ Ñeriat kanunlaræna
uymayæn!“ derlerse ve böyle bir iñe kalkæñærlarsa,
kendilerini Allah’æn yerine koymuñ, Firavun olduklarænæ,
put olduklarænæ, taåut olduklarænæ ve nihayet ñeytan
olduklarænæ ilan etmiñ olurlar. Ve bir kæsæm insanlar da
bunlara kanar, Allah’æn yolunu deåil de bunlaræn yolunu
takip ederlerse, bu taåut yollarænæ Allah yoluna tercih
ederlerse, onlarda ne din kalær ne de iman; hepsi gider.
Müñrik olurlar, putçu olurlar. Dünyada rezil, ahirette
zelil olurlar!
Ñimdi Kur’an-æ Kerim’de Særat-æ Müstakim’in geçtiåi

ayetleri mealen görelim:
„(Ya Rabb’i!) Ancak sana ibadet eder ve ancak

senden yardæm dileriz. Bizi doåru yola, nimete
erdirdiåin kimselerin yoluna ilet, yoksa gazaba
uårayanlaræn ve sapanlaræn yoluna deåil.“ (Fatiha,
5-7)
„... Doåu da batæ da Allah’ændær. O, dilediåini doåru

yola ulañtærær.“ (Bakara, 142)
„Allah, benim de Rabb’im, sizin de Rabb’inizdir.

O’na kulluk edin. Æñte doåru yol budur.“ (Âl-i Æmran,
51)
„(Ñeytan), „Beni azdærdæåæn için and olsun ki,

senin doåru yolun üzerinde oturup onlara
(insanlara) karñæ duracaåæm; sonra önlerinden,
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artlarændan, saålarændan ve sollarændan onlara
sokulacaåæm; çoåunu sana ñükreder
bulamæyacaksæn“ dedi.“ (Araf, 16-17)
„Ve ñüphesiz sen, onlaræ doåru yola çaåæræyorsun.

Ama ahirete inanmayanlar bu yoldan
sapmaktadærlar.“ (Mü’minun, 73-74)
„Rabb’inin dosdoåru yolu iñte budur. Æbret alan

kimselere ayetleri uzun uzadæya açækladæk.“ (En’am,
126)
„Bu, benim dosdoåru yolumdur. Bana uyun!

Sakæn, sizi Allah’tan uzaklañtæracak bañka yollara
uymayæn. Allah size bunlaræ, korunasænæz diye
buyurmaktadær.“ (En’am, 153)

Æslam hükümeti teokratik midir?
Æslam hükümeti teokratik bir hükümet deåildir.

Teokratik bir hükümet ñeklinde devlet bañkanæ dine
dayandæåænæ, güç ve selahiyetini dinden aldæåænæ,
Allah’tan aldæåænæ iddia ederse de, devleti idare edecek
kanunlaræ kendi arzusu, kendi heva ve hevesi
istikametinde çækarær. Ve bunlaræ millete zorla kabul
ettirir. Teokratik devlet iñte budur.
Æslam devletinde ise, devlet reisi böyle deåildir. Bu

devlet reisi de dine dayanær ama, kendi arzusuna göre
kanun vaz edemez, kanun koyamaz. Onun görevi
sadece Cenab-æ Hakk tarafændan vaz edilen Ñeriat
kanunlarænæn uygulanmasænæ ve icra edilmesini kontrol
etmektir. Çünkü devlet reisi, Allah’æn mülkünü imar
etmekte ve Allah’æn kullarænæ idare etmek ve onlaræn hak
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ve hukukunu korumakta ve nihayet suç iñleyenlere
ceza vermekte kendi adæna ve asæl olarak deåil de Allah
adæna ve O’nun Halife’si olarak yürütür.
Çünkü, Æslam ne kanun koyma yetkisini ne de

kanunlaræ icra etme hakkænæ belli bir zümreye, belli bir
sænæfa, belli bir cemaata veya belli bir ñahsa mutlak
manada vermemiñ ve hiçbirisi için belli bir imtiyaz hakkæ
tanæmamæñtær. Çünkü, hâkimiyyet hakkæ, kanun koyma
hakkæ evvelen ve bizzat Cenab-æ Hakk’a aittir ve O’na
mahsustur. Ñu kadar var ki, Cenab-æ Hakk, Kur’an
hükümlerine aykæræ olmamak ñartæ ile bazæ konularda
kanun koyma yetkisini millete verdiåi gibi, tüm
kanunlaræn icra ve infaz edilmesini de tüm millete
vermiñtir. Zira, Kur’an nazarænda Hilâfet ve niyabet
milletindir, ferdin deåildir. Bu sebepledir ki, Kur’an-æ
Kerim, hükümleri icra etme ve yerine getirme
hususunda bütün mü’minler topluluåuna hitap etmiñtir.
Ñöyle ki:
„Ey iman edenler! Öldürülmüñler için kæsas

(misilleme) üzerinize farz kælændæ!“ (Bakara, 187)
„Erkek hærsæzlarla kadæn hærsæzlaræn yaptæklaræna

karñælæk ve Allah’tan bir azap olmak üzere (saå)
ellerini kesiniz.“ (Maide, 38)
„(Bekâr olup da) zina eden kadænla zina eden

erkekten her birine yüz deånek vurunuz!“ (Nur, 2)
Fakat bütün bir millet, hep birlikte bu yetkiyi nasæl

kullanær ve kanunlaræ nasæl yürütür? Bu mümkün mü?
Hayær, toplu halde mümkün deåildir. Æñte Cenab-æ Hakk,
bu iñleri yürütecek kiñileri seçmelerini kendilerine vacip
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kælmæñtær. Ne yapacak Æslam milleti? Kendi ræzalaræyla
ve hakkaniyetle, ehliyetlerine inandæklaræ ve
güvendikleri kimseleri seçerler, onlar vasætasæyle teñri
ve icra haklarænæ kullanærlar. Æslam ümmetinin seçtiåi
bu kimselere itaat etme, artæk bütün müslümanlara farz
olur!
Kur’an-æ Kerim, bu seçilen kimseleri „Ulu’l-Emr“ diye

tabir etmektedir. Nitekim:
„Ey mü’minler! Allah’a itaat ediniz, Peygamber’e

itaat ediniz ve sizden olan Ulu’l-Emr’e de itaat
ediniz!“ (Nisa, 59)
Bu ayet-i celile’de Cenab-æ Hakk önce kendisine itaat

edilmesini emrediyor. Kendisine itaat nasæl olur?
Æslam’æn anayasasændan ibaret olan Kur’an’a itaat
etmekle olur. O Kur’an ki, ñer’î hükümlerin ana hatlarænæ
vermiñ, ilahî kanunlaræn çerçevesini çizmiñ ve bunlaræn
açæklamasænæ Peygamber’ine bærakmæñtær.
Sonra Peygamber’ine itaat etmemizi emretmiñ,

Peygamber (s.a.v.) ne yapmæñ? Kur’an’æn çizdiåi
çerçevenin dæñæna çækmamak kaydæyla Kur ’an
kanunlaræna açæklæk getirmiñtir. Yani Kur’an bir anayasa
ise, Peygamber’in sözleri de yasalardær. Æñte bu,
Peygamber’e verilen kanun koyma yetkisidir.
Cenab-æ Hakk, üçüncü olarak, „Ulu’l-Emr“e itaat

etmemizi emrediyor. Ulu’l-Emr’in diåer bir tabiri de
„Ehl-i hall ve ehl-i akid“ topluluåudur. Bunlar
kimlerdir? Bunlar, Ñeriat hükümlerini, ictimaî, siyasî,
kazaî ilimleri bihakkæn bilen, ahlak ve davranæñca,
çevresince ve milletçe müsellem olan takva ehl-i
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âlimler, hukukçular, emirler (devlet adamlaræ ve
kumandanlar)dær. Æñte bunlar, Kur’an ve sünnet’in açæklæk
getirmediåi kanunlarda ittifaken karar verirlerse „Æcma“
meydana gelir ve artæk bütün bir milletin bunlara itaat
etmesi farz olur. Æñte bu Æslam’æn topluma teñri
konusunda verdiåi yetkidir.
Ñayet, bunlar arasænda bahse konu olan meselede

ittifak vaki olmazsa, o zaman Kur’an ve sünnet’te
geçen hükümlerin illet ve sebeplerine müracaat edilir
ve bunlar, haklarænda hüküm bulunan hadiselere kæyas
edilir. „Ñayet, bir ñeyde anlañmazlæåa düñerseniz,
(meseleyi) Allah ve Resulü’ne arz ediniz!“
mealindeki ayet-i kerime’de buna iñaret vardær. Bu
hususa fækæh dilinde „Kæyas“ denir ve Æslam hukukunun
dördüncü kaynaåænæ teñkil eder.
Demek oluyor ki, Æslam, insana kanun koymada söz

hakkæ vermemiñ deåildir, vermiñtir. Yukaræda görüldüåü
üzere, sünnet Peygamber’e, icma topluma, kæyas ise
ferde verilen söz hakkædær.
Ñurasæ da çok iyi bilinmelidir ki, „Ulu’l-Emr“e yani

bañtakilere itaat ancak dine uygun yerlerdedir. Dine,
Kur’an’a uymayan konularda ne onlaræ dinleme vardær
ne de itaat. Peygamberimiz (s.a.v.) ñöyle buyurur:
„Yaratana isyan yolunda yaratæåa itaat yoktur!“

(A. b. Hanbel, 5/426)
„Kiñinin hoñuna gitse de gitmese de üzerine itaat

vaciptir. Ancak, günah olan bir ñey ile
emrolunduåu zaman ne dinleme vardær ne de itaat.“
(Buhari, Ahkâm)



144

Æslam’æn ilk halifesi ve ilk devlet bañkanæ seçilen Hz.
Ebu Bekir (r.a.), Allah’a hamd ve senadan sonra ñu ilk
konuñmayæ yapmæñtær:
„Ey nas! Bana görev verildi, idarenin bañæna

getirildim. Halbuki ben sizin en hayærlænæz deåilim.
Eåer ben bu hizmeti güzel bir ñekilde yaparsam
bana yardæm edin. Eåilirsem beni doårultun.
Doåruluk emanettir, yalan ise hiyanettir. Sizin
zayæfænæz, hakkænæ alæncaya kadar benim yanæmda,
kuvvetlinizdir. Ænñaallah onun hakkænæ alæræm. Sizin
kuvvetliniz de, ondan bañkasænæn hakkænæ alæncaya
kadar, benim yanæmda zayæfænæzdær. Allah yolunda
cihadæ terk eden millete Allah zillet ve periñanlæk
verir. Fuhñun yayældæåæ bir millete de umumi bela
gönderir. Allah ve Resulü’ne itaat ettiåim müddetçe
siz de bana itaat edin, Allah ve Resulü’ne isyan
ettiåim taktirde artæk bana itaat etmek size lazæm
gelmez. Buyurun namaza! Allah’æn rahmeti
üzerinize olsun!“ (Müntehabi-kenzülümmal/Hilâfet)

Halife’nin Tayin ve Azli:
Æslam’a göre, Halife tayin etmek ümmet üzerine bir

farizadær ve farz-æ kifaye’dir. Halife’nin tayinini yapacak
ve gerektiåinde onu görevden uzaklañtæracak, genel
manada ümmet içindeki „Ehl-i hall ve ehl-i akid“tir.
Bunlar ise; Ñeriat hükümlerini, ictimaî, siyasî, kazaî
ve idarî ilimleri bihakkæn bilen, ahlak ve davranæñca da
çevresince ve milletçe benimsenmiñ ulemadær. Halife
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bunlaræn tensip ve seçimiyle, bunlar da bütün bir milletin
ve tüm ümmetin itibar ve itimadæna dayanær. Halife’nin
azli de yine, „Ehl-i hall ve ehl-i akid“in
selahiyyetindedir. Halife artæk din ve devlet için zararlæ
olmaya veya din ve devlet iñlerini yürütmede aczi
görülmeye bañladæåæ zaman mezkûr heyet onu
vazifeden uzaklañtærær.

Halife’de Aranan Ñartlar:
1- Bütün ñartlaræyla adalet sæfatæna sahip olacak,
2- Olaylar ve hükümler karñæsænda ictihada

götürülebilecek derecede ilim ehli olacak,
3- Duyu organlaræ saålam olacak,
4- Aza noksanlæåændan salim olacak,
5- Millet siyasetini ve devlet idaresini normal bir

ñekilde yürütebilecek fikre sahip olacak,
6- Æç güvenliåi saålamada ve sænærlaræ koruma yolunda

gereken cesareti gösterebilecek,
7- Ve nihayet takva ehli olacak.

Æslam’a Göre Æki Parti:
Æslam devletinde hâkimiyyet kayætsæz-ñartsæz Allah’ændær.

Devletin anayasasæ ise Kur’an-æ Kerim’dir. Teferruata
ait kanun ve yönetmelikler ise bu anayasaya dayanær.
Devletin bütün teñekkül ve müesseseleri bu anayasaya
göre düzenlenir.
Bir Æslam memleketinde bir siyasî parti söz konusu

ise ve kurulmak isteniyorsa onun tüzüåü mutlak Æslam
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kanunlaræna uygun olacak ve Æslamî mevzuat içerisinde
Æslam’a ve Æslam milletine hizmeti gaye edinecektir.
Allah ve Resulü’ne itaat edenleri sevecek, karñæ
çækanlaræ da asla sevmiyecektir. Æñte böyle olan bir
topluluåa, bir cemaata, bir partiye „Allah Partisi“ denir.
Ñeytana uyarak, Allah ve Resulü’ne karñæ çækan,
kuruluñ ve gayesi Æslam anayasasæna uygun olmayan
teñekkül ve parti de „Ñeytan partisi“dir. Bu giriñten
sonra bu husustaki Kur’an ayetlerini dinleyelim:
„Bunlaræ ñeytan kaplamæñ da Allah’æ hatærlamayæ

kendilerine unutturmuñtur. Bunlar hizb-ü
ñeytan’dær (ñeytan taraftaræ, ñeytan færkasæ, ñeytan
partisidirler...) ve onlar hep hüsrana düñenlerdir.
(Bunlar gibi), Allah ve Resulü’ne muhalefet
edenler, muhakkak onlar, en alçaklarla
beraberdirler. Allah ñöyle hüküm vermiñtir: Celalim
hakkæ için, muhakkak ki hem ben galip geleceåim
hem de peygamberlerim. Ñüphe yok ki, Allah çok
kuvvetlidir, her ñeye galiptir.
Allah ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmi

(hiçbir kimseyi), Allah’a ve Peygamber’ine
muhalefete kalkæñan (aykæræ hareket eden)
kimselerle seviñir bulamazsæn; velev ki, o (Allah’a
karñæ çækæp muhalefet edenler), babalaræ veya
oåullaræ veya kardeñleri veya hæsæm ve hemñehrileri
olsun... Æñte Allah böyle (zalim) kimseleri sevmiyen
bir kavmin (bir topluluåun) kalplerine imanæ tesbit
buyurmuñ ve kendilerini yüce katændan bir rahmet
ile kuvvetlendirmiñtir. Onlaræ altændan ærmaklar
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akan cennetlere koyacak, içlerinde ebedi olarak
kalacaklardær. Öyle ki, Allah onlardan razæ, onlar
da Allah’tan razæ. Æñte onlar hizbullah’tær (Allah
taraftaræ, Allah færkasæ, Allah partisidir). Haberiniz
olsun ki, iñte bunlar gerçekten zafere erenlerdir
(dünya ve ahiret saadetine erenlerdir).“ (Mücadele,
19-22)
Merhum Hamdi Yazær, Ahzap Suresi’nin tefsirinin

bañænda „Hizb“ kelimesi hakkænda ñu manalaræ
nakletmektedir: „Hizb, kalænlæåæ bulunan cemaat
demektir, taife demektir, hasseten insan cemaati, yani
insan topluluåu demektir. Bir kimsenin bañ askerlerine
ve muayyen ashabæna da onun hizbi denir.
„Hizbüññeytan“ bu manadadær. Sonra, hizbin çoåulu
olan „Ahzab“, Peygamber’e karñæ muharebe etmek
üzere toplanæp Medine’yi muhasara ederek „Hendek“
savañæna sebep olan azgæn kâfirlerin topluluåuna isim
olmuñtur.“
Bu kelime, bugün bazæ Æslam milletlerinde siyasî parti

manasænda kullanælmaktadær. Mesela, Afganistan’daki
siyasî partilerden birinin adæ „Hizb-i Æslamî“dir. Nitekim
Merhum Hamdi Yazær, yukarædaki ayetlerin tefsirinde
„Hizb“ kelimesini „Parti“ manasænda da kullanmæñtær.
Elhasæl: Kendilerine has fikirleri etrafænda toplanan ve
belli bir yol takip eden topluluk demektir. Buna ister
„Parti“ deyin ister bañka bir isim verin, deåiñen bir ñey
olmaz. Mühim olan sahip olduklaræ fikir ve
davranæñlardær. Æñte fikir ve davranæñ yönünden Æslam,
müslümanlaræ iki kæsma ayærmæñ; bir kæsmæna „Hizbullah“,
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bir kæsmæna da „Hizbüññeytan“ ismini vermiñtir.
Hangi parti, hangi topluluk, münafikâne hareket edip

Allah düñmanlaræyla dost olursa, yalan söyleyip
insanlaræ Allah yolundan menederse, Allah’æn kitabænæ
bir tarafa itip hudut çizmede, kanun koymada Allah ve
Resulü’ne karñæ çækarsa, iñte onlar ñeytan partileridir;
Ñeytanæn arkadañlaræ ve ñeytanæn askerleridir.
Herhangi parti veya topluluk da en yakæn akrabalaræ

olsalar dahi, Allah ve Resulü’nün kanunlaræna karñæ
çækæp kendi kafalaræna göre hudut çizen, yol gösterenleri
desteklemek, arkalarændan gitmek, onlaræ medh-ü sena
etmek ñöyle dursun, onlaræ sevmezler bile. Æñte Allah
taraftaræ, Allah partisi olanlaræn bariz vasæflaræ, fikir ve
davranæñlaræ budur. Æñte Mücadele Suresi'nin 14.
ayetinden itibaren sonuna kadar yer alan ayetlerinin
hülasasæ budur.
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-7--7--7--7--7-
ÆSLAM’A GÖREÆSLAM’A GÖREÆSLAM’A GÖREÆSLAM’A GÖREÆSLAM’A GÖRE

TOPLUMTOPLUMTOPLUMTOPLUMTOPLUM
a) Bütün insanlar kan kardeñtir; bir ana ile bir

babadan gelmiñlerdir, ærk, renk, soy farkæ yoktur.
b) Ænsanlar; dünya ve madde planænda farklælæk

gösterirlerse de hak ve adalet planænda bir taraåæn
diñleri gibi birbirlerine eñittirler.
c) Bir milletin efendisi, o millete hizmet edendir.
d) En ñerefli insan, kulluk vazifesini en iyi ñekilde

yapan insandær.
e) Æslam, müslüman olan her millete bir aile

gözüyle bakar; bütün fertlerini birbirine kardeñ
sayar.
f) Æslam’da dayanæñma ve yardæmlañmanæn mühim

bir yeri vardær.
g) Æslam’da âmme (kamu) haklaræ, Allah haklaræ

diye tabir edilir.
h) Æslam’da baræñ esastær; harp, vicdan ve din

hürriyetini korumak ve yaymak için meñru
kælænmæñtær.
æ) Mukaddes ñeyler ve bunlara zemin olan vatan,

tehlikeye düñtüåü zaman, eli silah tutan erkek-
kadæn her müslümana savañ farz olur.
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Æzahæ:
Æslam’a göre, ilk insan Hz. Adem’dir ve topraktan

yaratælmæñtær. Onun eñi Hz. Havva da onun bedeninin
bir parçasændan yaratælmæñtær. Bu iki zatæn bir araya
gelmesiyle insanlæk tarihinde ilk aile yuvasæ kurulmuñtur.
Bu ailenin evlat ve ahfadæ çoåala çoåala bugün sayælaræ
milyarlara baliå olmuñ ve dünyanæn her tarafæna
yayælmæñlardær. Bu itibarladær ki, bütün insanlar kan
kardeñtirler. Bu yönden aralarænda hiçbir fark yoktur.
Kavmiyet ve milliyet farkæ yoktur.
Æslam’daki kavmiyet ve milliyetin temeli ærka, nesebe,

soya, vatana, ülkeye, memlekete, yer ve yurda
dayanmaz. Ancak; itikada ve amele dayanær. Bütün
dünya müslümanlaræ, hangi cinsten, hangi ærktan, hangi
nesilden, hangi ülkeden, hangi memleketten, hangi
vatandan olurlarsa olsunlar, hangi dili konuñurlarsa
konuñsunlar ve hangi renge sahip olurlarsa olsunlar
hep birdirler; birbirlerinin kardeñleridir. Ve hayatæn çeñitli
sahalarænda birbirlerinin ortaklaræ hükmündedirler.
Mesela bir Hintli müslüman Mæsær’a gider. Buranæn

sadakatlæ bir hemñehrisi olur. Sanki Hindistan’da
bulunuyormuñ gibi, bu diyaræn müslümanlaræ ile her
bakæmdan kaynañær. Bir Afganlæ müslüman, bir bañka
Æslam memleketinin sænærlarænæ korumak için hayatænæ
feda eder. Sanki Afganistan sænærlarænæ koruyormuñ gibi.



151

Æñte, bunun için bir müslümanæn ülkesiyle diåer bir
müslümanæn ülkesi arasænda herhangi bir coårafî sænær,
ærkî ve saire ayrælæk-gayrælæk yoktur. Hiç bir müslüman
bu ayrælæk ve gayrælæåæ düñünmez ve düñünemez.
Elhasæl: Æslamî olmayan milliyet ærka ve soya dayanær.

Æslamî olan milliyet ise dine ve imana dayanær. Esasen
„Millet“ kelimesi din demektir. Merhum Ækbal ñöyle
diyor:
„Kendi milletini Avrupa milletleriyle mukayese etme.

Resul’ün ümmet terkibi ayræ ve hususi bir vaziyet
arzeder. Onlaræn cemiyetlerinin temeli din üzerinde
saålamlæk bulmuñtur.“
Æslam’a göre ærk ve soyun, kavim ve kabilenin bir

deåeri, bir üstünlüåü yoktur. Ñeref ve üstünlük ancak
takva iledir, yani kim Allah ve Resulü’nün emir ve
tavsiyelerine daha çok uyar ve itaat ederse ñeref ve
üstünlük ondadær.
Cenab-æ Hakk bu hususu Hucurat Suresi'nin 13.

ayetinde açæklamæñtær:
„Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir diñiden yarattæk.

Hem de sizi soylara ve kabilelere ayærdæk ki,
birbirinizi tanæyasænæz. Biliniz ki, Allah katænda en
iyiniz takvasæ en ziyade olanænæzdær. Ñüphe yok ki,
Allah her ñeyi bilendir ve her ñeyden haberdardær.“
Peygamberimiz de ñöyle buyurmuñ:
„Ne Arab’æn Arap olmayana ne de Arap olmayanæn

Arab’a üstünlüåü yoktur. Hepiniz Adem
oåullaræsænæz. Adem ise topraktandær.“
Demek oluyor ki, ñerefli olmak, üstün bir mertebe
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kazanmak ancak Æslamî hayatæ bütünüyle bilmeye ve
yañamaya, her sahada onu kendine rehber edinmeye
ve bulunduåu topluluåa hizmet etmeye ve bu sahada
alacaåæ mesafeye baålædær. Efendimiz (s.a.v.) ñöyle
buyurur:
„Bir topluluåun efendisi o topluluåa hizmet

edendir!“ Bu, öyle mübarek bir sözdür ki, tarih
boyunca bu sözü ne bir filozof, ne bir doktrinci ne de
bir devlet adamæ söylemiñtir. Bunu ancak, Æslam’æn
sözcüsü olan Hz. Muhammed söylemiñtir. Ve bu söz
her devirde geçerlidir. Efendilik hizmete baålanmæñtær,
soya-sopa, makam ve mevkiye deåil. Bir devlet
bañkanæ milletine hizmet ettiåi taktirde efendi
olabileceåi gibi, millet hizmetinde olan bir çoban, bir
çöpçü de efendidir. Æñte Æslam bu!
Æslam’da, bañkumandan ile bir nefer arasænda bir fark

yoktur!
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-8--8--8--8--8-
ÆSLAM’A GÖRE AÆLEÆSLAM’A GÖRE AÆLEÆSLAM’A GÖRE AÆLEÆSLAM’A GÖRE AÆLEÆSLAM’A GÖRE AÆLE

a) Ailenin iki unsuru karæ ile kocadær.
b) Meñru cinsî münasebetin yolu evliliktir. Evlilik,

iki tarafæn veya vekillerinin iki ñahid huzurunda
„Evet“ demeleriyle bañlar.
c) Koca, eñinin de evinin de âmiridir.
d) Kadænæn bütün masrafæ kocasæ üzerinedir. Bu

sebeple kadæn mirastan bir hisse, erkek ise iki
hisse alær.
e) Kadæn, ruh ve beden yapæsæ itibariyle bir kaç

mesele hariç bærakælærsa, bütün hak ve
selahiyetlerde erkeåin aynædær.
f) Kadæn bir pærlanta veya bir gül gibi, son derece

kæymetli ve son derece hassas olduåu içindir ki,
ona yabancænæn el sürmesi veya kem gözünün
dokunmasæ onun berraklæåæna ve tazeliåine gölge
düñürür. Namahremden sakænmasæ, bu hikmete
binaendir.
g) Erkek maddeyi, kadæn ise nesli istihsal

(üretmek) için yaratælmæñtær.
h) Bu bakæmdan kadænæn asæl vazifesi anne

olmaktær.
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æ) Ailede anne ve babaya hürmet esastær.
j) Cennet annelerin ayaklaræ altændadær.
k) Boñanma, geçimsizliåi ortadan kaldærmanæn

son çaresidir.
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Æzahæ:
Æslam’a göre evlenmenin, bir aile yuvasæ kurmanæn

mühim bir yeri vardær. Çünkü evlenmenin sayæsæz
faydalaræ yanænda insan neslinin devam ve bekâsæ buna
baålædær. Ænsan nesli bugüne kadar gelmiñse, bu
evlenmenin, aile hayatænæn sayesinde olmuñtur. Ayræca,
erkek olsun, kadæn olsun hayatta kendi eksiklerini
tamamlayacak, kendi kusurlarænæ giderecek, neñeli ve
kederli günlerinde kendilerine ortak olacak ve nihayet
maddî-manevî birçok ihtiyaçlarænæ karñælayacak ve
særlarænæ saklayacak bir arkadaña ñiddetle muhtaçtærlar.
Dünya canlælæåænæ, ñenliåini insanla bulur. Ænsan da
canlælæåænæ, ñenliåini, heyecanænæ, bir bakæma kendisine
bir eñ, bir arkadañ edinmekle, bir aile yuvasæ kurmakla
bulur. Æñte bu hikmete binaendir ki, ilk insan Hz. Adem
yaratælær yaratælmaz hemen onun yanæbañænda ve ona
eñ-arkadañ olmak üzere Havva validemiz de
yaratælmæñtær.

Evlenmekten maksat nedir?
Bu sorunun cevabæ deåiñik toplumlarda deåiñik

olmuñtur; bazæ toplumlarda evlenmekten maksat
ekonomiktir; iktisadî hayatæ kolaylañtærmaktær. Karæ-koca
bir araya gelir, ticaret ortaklaræ gibi birbirlerini
tamamlarlar, ekmek bulmada ve dünya iñlerini daha
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kolay yürütmede birbirlerine yardæmcæ olurlar. Bir kæsæm
milletlerde evlenmekten maksat biyolojiktir; yani
bedenin cinsel arzularænæ yerine getirmek, ñehevî
yönden nefislerini tatmin etmektir.
Dinimizde ise, yukaræda da iñaret ettiåimiz gibi, daha

ñümullu ve daha mükemmeldir, daha manalæ ve daha
hikmetlidir.
Fayda bir yönüyle millete, insanlæåa dönüktür; hatta

millet için evlenmek zaruridir, kaçænælmazdær. Çünkü bir
millet neslinin devam etmesini, ancak bu suretle saålar.
Æñte bu hikmete binaendir ki, Æslam, bekârlaræ
evlendirme iñini topluma vermiñ, fakir oluñlaræ mühim
deåildir, evlendirilmelerine engel teñkil etmez, demiñtir.
„Æçinizdeki bekârlaræ, kölelerinizden ve

cariyelerinizden elveriñli olanlaræ evlendiriniz. Eåer
yoksul iseler, Allah onlaræ zenginleñtirir. Allah lütfu
bol olan ve bilendir.“ (Nur, 32)
„Yine O’nun ayetlerindendir ki, kendilerine meyil

ve ülfet edesiniz diye sizin için kendi cinsinizden
zevceler yarattæ. Ve aranæzda bir sevgi ve bir
merhamet icat etti. Ñüphesiz ki, bunda düñünecek
bir kavim için ayetler vardær.“ (Rum, 21)
Görüldüåü gibi, Æslam’da karæ-koca münasebetleri o

kadar mühim, o kadar önem tañæyor ki, onlaræn
yaratælæñlaræ Allah’æn ayetlerinden oluyor. Gerçekten
çiftlerin yaratælæñlaræ, aralarænda çok sækæ bir iliñkinin
kurulmasæ ve bunun için de beden ve ruh yapælarænæn
birbirini tamamlar halde meydana geliñi o kadar
taktirde layæk, her tasavvurun üstünde ñâyân-æ



157

ñükran’dær.
Karæ-kocadan her biri, diåerinin vakar ve namusunu,

haysiyet ve ñerefini korumada ve aynæ zamanda her
biri öteki için süs ve ziynet olmada bir elbise
mesabesindedirler. Kur’an-æ Kerim bu ciheti de ñöyle
anlatær: „Oruç tuttuåunuz günlerin gecelerinde
kadænlarænæza yaklañmanæz size helal kælændæ. Onlar
sizin elbiseniz, sizler de onlaræn elbiseleridir!“
(Bakara, 187)
Erkek ile kadænæn bir araya gelmesi geliñi güzel deåildir,

kayætsæz-ñartsæz deåildir, herkesin keyfine göre deåildir.
Bu hususta kaideler konmuñ, emirler ve yasaklar
vazedilmiñ ve nihayet bir düzene konmuñtur. Tabiattaki
diåer bütün çiftler de öyle deåil mi? Hepsi birer kanuna
baålædær. Rastgele bir ñey yok kâinatta. Hiç bir ñey bañæ
boñ bærakælmamæñ, her birinin hareket ve görevi bir
ölçüye baålanmæñtær. Yaratanæn koyduåu kanunlara göre
çalæñæyor her ñey. Çünkü böyle olmazsa âlemin düzeni
bozulur, anarñi meydana gelir.
Erkek-kadæn münasebetleri de tesadüfe veya

herkesin keyfine bærakælsaydæ kâr yerine zarar, saadet
yerine felaket getirirdi.
Æñte bu sebeple nikâh meñru kælænmæñ, kimlerin kimlerle

evlenebileceåi tayin edilmiñtir. Her iki tarafæn ræzasæ alænær,
ñahidler çaårælær, merasimler yapælær, nikâh akdedilir,
etrafa duyurulur, gelin-güveåinin kimler olduåu, kimin
kime verildiåi belli olmuñ olur ve nihayet ortada
kimsenin ñüphesi kalmaz.
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Nikâh öncesi:
Oålunu everecek veya kæzænæ kocaya verecek anne

ve babanæn, bunlar hakkænda söz vermeden önce,
dikkat edecekleri bir takæm vasæflar ve hususlar vardær.
Bunlardan bañlæcalaræ ñunlardær:
1- Dinini ve diyanetini sormalæ, dine baålæ, dünya

iñlerinin yanænda dinî vecibelerini de yerine getiren
ñuurlu müslümanlarla hæsæm olmalædær.
2- Soyunu ve sopunu sormalæ, asil bir aileye hæsæm

olmalædær,
3- Kadænæ særf güzelliåi için veya særf malæ için

almamalædær. Bunlar gölge ve geçici ñeylerdir. Ahlak
ve fazileti için, asalet ve kemalatæ için, din ve diyaneti
için almalædær. Gerek damat ve gerekse gelin ahlaklæ
ve faziletli olmalæ, bilgili ve görgülü olmalædærlar ve
nihayet damat baba olmaya, gelin de ana olmaya layæk
olmalædærlar.
Belki diyeceksiniz ki, sizin bahsettiåiniz vasæf ve

nitelikte kæz ve erkek bulmak mümkün müdür? Nereden
bulacaåæz böylelerini?!.
Cevaben derim ki, „Yetiñtirmemiz lazæmdær. Tabii

bunlar ot gibi bitmezler, gökten de gelmezler. Biz
yetiñtireceåiz. Bal mumu gibi elimize verilen
yavrularæmæza Æslam’æn o güzel ñeklini verelim, o güzel
rengini verelim ve o güzel damgasænæ vuralæm.
Bütün bunlar da Æslam’æ bilmelerine ve yañamalaræna

baålædær. Ana ve babalar, evlatlaræna mal-mülk
bærakmaktansa onlara Æslam’æn edep ve terbiyesini
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öåretmelidirler.“
Peygamberimiz’in bu hususta nice tavsiyeleri vardær:
„Çocuklarænæza ikram ediniz, onlaræn edep ve

terbiyelerini güzel yapænæz.“ (Æbn-i Mace, El-Edep)
„En üstün miras, babanæn evladæna verdiåi terbiye

ve edeptir.“ (Tirmizi, El-Birr)
Mehir: Oålunu evermek, kæzænæ kocaya vermek ana

ve babanæn vazifeleri arasændadær. Bu iñe meñru bir mani
yoksa geciktirmemelidir, geciktirmede zarar ve
sakæncalar vardær. Belki telafisi mümkün olmayan
yaralar açabilir. Mehir, kocanæn vereceåi para veya
eñyadær. Bu, Æslamæn emridir, nikâh akdinde
zikredilmelidir. Asgarisi on dirhem gümüñ veya o
deåerde bir maldær. Azamisinin bir sænæræ yoktur,
anlañmaya baålædær. Yalnæz bu hususta gelin tarafæ aåær
basmamalæ, damadæn mal varlæåæna göre teklifte
bulunmalædær ve bilmelidir ki, gelinin hayærlæsæ mehir
parasænæn ve ceyiz eñyasænæn çokluåuna baålæ deåildir.
„Mehrin hayærlæsæ kolay olanædær.“ (Camiüssaåær)
Evlenme ile ilgili meselelerde daha fazla bilgi

isteyenler „Æslam’da Kadæn ve Özel Halleri“ adlæ
kitabæmæza bakmalædær. Biz burada tekrarænda fayda
gördüåümüz birkaç meseleye temas edeceåiz.

Karæ-Koca Haklaræ:
Kadæn, kocasæna karñæ nasæl davranmalæ?
Dinimiz her iki tarafæn hak ve selahiyetini, ödev ve

görevlerini tam bir adalet çerçevesi içerisinde tayin
etmiñ ve bunlara uyulmasænæ emir ve tavsiye etmiñtir.
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Bir hadis-i ñerif’te ñöyle buyrulur:
„Kadænæn cihadæ kocasæyle iyi geçinmesidir.“ Yani

mücahid bir kadæn kendini bilen, hakkæna razæ olan,
kocasænæn hak ve hukukuna riayet eden kadændær. Nasæl
riayet edecek?
1- Kocasæ geldiåinde onu kapæda karñælar, güleç yüz

gösterir, tatlæ sözle „Hoñ geldin!“ der, kocasænæn üzgün
olduåunu hissederse, sebebini sorar ve „Üzülme, Allah
büyüktür!“ diyerek teselli eder, beñ vakit namazænæ kælar,
orucunu tutar, namusunu korur, kocasæna itaat eder.
Peygamberimiz ñöyle buyurmuñtur: „Bir kadæn, beñ
vaktini kælar, orucunu tutar, namusunu korur ve
kocasæna itaat ederse Rabb’isinin cennetine girer.“
(Æbn-i Hibban)
2- Kadæn, kocasænæn izni olmadan evinden dæñaræ

çækmamalæ, hele kokular sürerek, süslenip püslenerek
hiç çækmamalædær. Çünkü kadænæn bu hali, yabancæ
erkekleri tahrik eder, günah olur, haram olur, zinaya
yol açabilir.
3- Kocasænæn hoñuna gitmeyen hiç bir kimseyi eve

almaz. Kocasænæn iyilik ve nimetlerini asla unutmaz,
malæna ve evladæna karñæ hakaretâmiz sözler sarf
etmez, küfretmez, beddua etmez, lanet okumaz.
Peygamberimiz ñöyle buyurur:
„Mi’rac Gecesi cehenneme baktæåæmda,

oradakilerin çoåunun kadænlar olduåunu gördüm.“
Sebebini soran bir kadæna Peygamberimiz ñu
cevabæ verir: „Çünkü sizler lânet kelimesini çok
kullanærsænæz, kocalarænæzæn nimet ve iyiliklerini
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unutur ve inkâr edersiniz ve kocanæza karñæ „Ben
bugüne kadar senden ne hayær gördüm?“
dersiniz.“ (Tecrid-i Sarih Ter., 9/40)
„Üç sænæf insan var ki, onlaræn namazlaræ

bañlarændan bir karæñ bile yükselmez: Cemaati
tarafændan sevilmeyen bir imam, kocasæ
kendisinden gücenmiñ olduåu halde geceyi
geçiren kadæn, küs olan iki kardeñ.“ (Æbn-i Mace,
Men emme kavmen)
„Bir koca karæsænæ döñeåine çaåærdæåæ zaman kadæn

kabul etmeyip o gece kocasænæ dargæn bærakærsa,
melekler o kadæna sabaha kadar lanet okurlar.“
(Ebu Davud, Nikâh)

Kadænæn, Kocasæ Üzerindeki
Haklaræ:
Hanæm kardeñlerimiz bilmelidirler ki, Æslam, taraflardan

birini tutup diåerini atmamæñtær; birinin haklaræna riayet
edilmesini emrederken, diåerinin hukukunu ihmal
etmemiñtir. Her iki tarafæn hak ve görevini adalet
terazisinde tartarak, eñitliåi saålamæñtær. Bu itibarla;
Kocalaræna karñæ en güzel ñekilde davranmalarænæ

emrederken, kocalara da hanæmlaræna karñæ en güzel
ñekilde davranmalarænæ emir ve tavsiye etmiñtir.
Æslam’a göre, kadæn kocasænæn evinde bir emanettir,

Allah’æn emanetidir. Bir kere erkek, karæsænæn yemesinde
ve giyinmesinde kusur etmiyecektir. Yediåinden
yedirecek, mümkün ve münasip olanændan
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giyindirecektir. Hanæmænæ dövmeye kalkæñmaz. Onu
yalnæz bærakmaz, ona daima hayær tavsiye eder. Güzel
geçinmeåe, yumuñak davranmaya çalæñær. Bir
huzursuzluk olduåu zaman kusuru hep hanæmda
aramamalæ, kendisinin de kusuru olabileceåini
düñünmelidir. Ve kendi kendine „Ben iyi bir insan
olsaydæm, bu kadæn da iyi olurdu!“ demeli, kendi
eksikliklerini arayæp, onlaræ tamamlamaya çalæñmalædær.
Erkek karæsænæ bir kaç yerde dövebilir:
Boy abdesti almazsa, namaz kælmazsa, izinsiz evden

çækarsa.
Kadænlarla ilgili tesettür, miras ve çok kadænla evlenme

meseleleri için yukaræda ismini verdiåim kitaba
müracaat edilebilir.
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-9--9--9--9--9-
ÆSLAM’A GÖRE MÜLKÆSLAM’A GÖRE MÜLKÆSLAM’A GÖRE MÜLKÆSLAM’A GÖRE MÜLKÆSLAM’A GÖRE MÜLK

a) Mülk Allah’ændær. Mal sahibi, malænæn adeta bir
veznedarædær. Kuruñu kuruñuna hesabænæ
verecektir.
b) Çalæñmak zengin olmanæn gerekli ñartæ ise de

yeterli ñartæ deåildir. Yeterli ñartæ Allah’æn
dilemesidir.
c) Æslam’da bir lokma, bir hærka meselesi yoktur.

Çalæñmak ñarttær ve ibadettir.
d) Çalæñmada her gün ilerleme kaydedilmelidir.

Æki günlük kazancæ birbirine eñit olan zarardadær.
e) Æslam, insanæn hem dünyasæna hem de ahiretine

hitap eder. Bu itibarla müslüman, hem dünyanæn
hem de ahiretin adamædær.
f) Tevekkül insanæn (bütün güç ve imkânlarænæ

kullanarak) kendine düñeni yaptæktan sonra bañlar.
g) Emek genellikle sermayeye eñittir.
h) Zenginlerin malænda fakirlerin genellikle kærkda

bir haklaræ vardær.
Bu babda ayræntælæ bilgi isteyenler „Æslam’da Æñçi ve

Æñveren Münasebetleri“ adændaki kitabæmæza müracaat
etsinler.
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-10--10--10--10--10-
ÆSLAM’A GÖRE ÆLÆMÆSLAM’A GÖRE ÆLÆMÆSLAM’A GÖRE ÆLÆMÆSLAM’A GÖRE ÆLÆMÆSLAM’A GÖRE ÆLÆM

VE KUR’ANVE KUR’ANVE KUR’ANVE KUR’ANVE KUR’AN

Ælim ve Kur’an:
a) Æslam’da ilmin, ilim tahsilinin mühim bir yeri

vardær.
b) Æslam, ilim tahsilini farz kælmæñtær. Ælme

çalæñmada, zaman ve mekân tanæmamæñtær.
c) Æslam, ilme çalæñmayæ ibadet sayar. Ælim tahsili

yolunda ölenleri ñehid kabul eder. Âlimlerin
kaleminin mürekkebini ñehidlerin kanæna eñit
addeder.
d) Ælim adamlarænæ, Allah’æn varlæåænæn ve birliåinin

üç ñahidinden biri olduåunu kabul ve ilan eder.
e) Kur’an ilk vazife olarak okumayæ emreder,

hemen arkasændan da yazmayæ tavsiye eder.
f) Kur’an-æ Kerim, ilimler hazinesidir; geçmiñ ve

geleceåe, dünya ve ahirete, madde ve manaya ait
bütün ilimlere -temel prensipleriyle- bünyesinde
yer vermiñtir.
g) Kur’an’æn ilimle çatæñan hiçbir tarafæ yoktur.

Fizik ve kimya, biyoloji ve astronomi gibi ilimler,
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Kur’an ilminin birer bölümü ve Kur’an ayetlerinin
birer tefsiridir.
h) Kâinatæn düzenini saålayan ve „Tabiat

kanunlaræ“ adæ verilen kanunlar da aslænda Allah’æn
koyduåu kanunlardær. Bunlara aynæ zamanda
„Tekvinî kanunlar“ da denir.
æ) Mucize, bilinen tabiat kanunlarænæn bir an için

Allah tarafændan deåiñtirilmesidir.
j) Kur’an’da tabii ilimlerle ilgili 700’den fazla ayet

vardær; fennin ve keñfin ilerlemesi, tekniåin
geliñmesi, bu çeñit ayetlerin daha da güzel
anlañælmasæna yardæm etmektedir.
k) Bu itibarla Kur’an ilmiyle tabii ilimler arasænda

bir çeliñme mümkün deåildir ve gösterilemez ve
böyle olmasæ da pek tabiidir. Çünkü gerek Kur’an,
gerek tabii ilimlerin sahasænæ teñkil eden kâinat, her
ikisi de Allah’ændær; biri kelam sæfatænæn diåeri de
yaratma sæfatænæn tecellisidir.
l) Kur’an’æn getirdiåi Æslam dini, insanæ mihver

kabul edecek olursak, ne saådadær ne de soldadær;
Ortada ve öndedir. Onda asla añærælæk yoktur. Saå
ve sol tabiri, Æslam dininin yerini deåil, iyi veya kötü
emellerin yazældæåæ yerlerin ifadeleridir.
m) Æslam, en medeni insanæn arzu ettiåi esaslaræn

daha da mükemmelini getirmiñtir. Medeni bir
insan, gerçek manada Æslam’æ yañayan insandær.
n) Kur’an, ne ñiirdir ne de nesirdir. O, Kur’andær;

kendisine has bir üsluba sahiptir ve her haliyle
mucizedir.
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o) Kur’an tercemesi, Kur’an hakkænda bir fikir
verirse de bütün gerçek ve hikmetlerini, derin ve
engin manalarænæ aksettiremez.
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Æzahæ:
Æslam’æn, insanlæåa ilk emri „Oku!“ emri olmuñtur.

Æslam, insanoåluna okumaya ve ilme davet ederken,
bu ilim acaba bazælarænæn zannettikleri gibi, sadece din
ilmi midir, yoksa mutlak manada her ilim midir?
Kur’an’æn kendisine davet ettiåi ilim, her ilimdir. Bu

ilim cehaleti ortadan kaldæran her ilme ñamildir. Æster
dine ait olsun, ister dünya iñlerine ait olsun. Hatta bütün
tabii ilimler de bu ilme dahildir.
Kâinatæn her zerresi, Allah’æn varlæåænæn ve birliåinin,

azamet ve kudretinin birer ayeti ve birer delilidir.
Kur’an-æ Kerim, canlæ-cansæz bazæ varlæklardan ayet diye
bahseder. Bu ayetleri okuyan ilim adamlarænæ da
Allah’tan korkan insanlar olduklarænæ bildirir ve ñöyle
der: „Kullaræ arasænda Allah’tan korkan ancak
âlimlerdir.“ (Fatær, 28)
Ænsanæn madde ve mana âleminde ilmi, irfanæ arttækça,

Allah’æn büyüklüåü, azamet ve kudreti o nisbette tecelli
eder. Bir taraftan Allah sevgisi, bir taraftan da Allah
korkusu kendisini gösterir. Esasen, dünyanæn da
ahiretin de hikmeti ilim sayesinde ortaya çækar. Rum
Suresi'nin 22. ayeti ñu mealdedir:
„Gökleri ve yeri yaratmasæ, lisanlarænæzæn ve

renklerinizin birbirinden ayræ olmasæ da O’nun
ayetlerindendir. Ñüphesiz ki, bunlarda bilenler için
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ibretler vardær.“ Fatær Suresi'nin 27. ve 28. ayetleri de
mealen ñöyledir: „Görmedin mi? Allah, gökten bir
yaåmur indirdi de onunla cinsleri bañka bañka
birçok meyveler çækardæ? Daålardan da beyaz ve
kærmæzæ, renkleri çeñitli hem de kapkara yollar
yaptæk. Ænsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan
da böyle çeñitli renklileri var. Allah’tan, kullaræ
içinde, ancak âlimler korkar. Ñüphe yok ki, Allah
Aziz’dir (her ñeye galiptir), Gafur’dur (çok
baåæñlayæcædær).“
Bu iki ayeti tahlil ettiåimiz zaman, göreceåiz ki, daha

önceki ayetin sonunda geçen âlimlerden maksat,
tabiatæn ilmini yapan, yaratælæñæn esrarænæ çözen ilim
adamlarædær. Mevzu da tabii ilimlerin mevzuudur. Ñöyle
ki:
Yaåmurlaræn teñekkülü ve yaåmasænæn særræ, ancak tabii

ilimle, suyun bileñimi ve özelliåi, ancak kimya ilmiyle,
nebatatæn ve meyvelerin geliñip olgunlañmasæ biyoloji
ilmiyle, daålar, yollar, toprak çeñitleri jeoloji ilmiyle insan
cinslerinin ihtilafæ, hayvan türleri sosyoloji ve zooloji
ilimleriyle meydana çækar.
Ænsanæ kendi bedenini tetkik etmeye ve rahimden

itibaren nasæl teñekkül ettiåini gözden geçirmeåe sevk
etmek üzere Kur’an-æ Kerim der ki: „Ñimdi insan
baksæn, neden yaratældæ? (O ñu erkeklerde) bel
kemiåi, (kadænlarda) göåüs kemikleri arasændan
çækar.“ (Taræk, 5-7) Ruhun varlæåænæ, psikolojik durumunu
da tetkike sevk etmek üzere Vezzariyat Suresi'nde
ñöyle buyurulur: „Kendi nefsinizde de deliller vardær.
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Hâlâ görmüyor musunuz?“ (21. ayet)
Kur’an-æ Kerim, insanoålunu sadece gelecekten

haberdar etmekle kalmæyor, aynæ zamanda geçmiñten
de onu mâlumattar kælmak istiyor ve diyor ki: „Onlar
yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin
akibetinin ne olduåuna bakmadælar mæ? Kuvvetçe
kendilerinden daha ñiddetli idiler: Topraåæ ekip
aktarmæñlar ve onu kendilerinin imarænda daha çok
imar etmiñlerdi. Peygamberleri de onlara
mucizelerle ve açæk ayetlerle gelmiñlerdi. Öyle ise,
Allah onlara zülmetmiyordu, fakat kendileri
nefislerine zulüm yapæyorlardæ.“ (Rum, 9)
Zümer Suresi’nin 9. ayeti de ñu mealdedir: „Hiç

bilenlerle bilmiyenler bir olur mu? Ancak bunu akæl
ve izan sahibi düñünür.“ Bu ayette ilim ehline ñeref
veriliyor, mevki veriliyor ve hususi bir imtiyaz veriliyor.
Kur’an-æ Kerim lafzæyla da manasæyla da bir mucizedir.

Hem gözleri kamañtæran bir mucizedir. Hem kendisinin
Allah kelamæ olduåunun hem de kendisinin tebliåe
memur edilen Hz. Muhammed’in Peygamber
olduåunun mucizesi ve sarsælmaz ebedî ve kesin birer
delili ve sahibidir. Kâinat da mucizelerle doludur; en
büyük küresinden tutun da en küçük zerresine,
canlæsændan tutun da, cansæzæna varæncaya kadar akællaræ
hayrete düñüren harikalarla nizam ve ahenklerle
doludur. Bir tarafta Kur’an ilmi, diåer tarafta kâinat
kitabænæn ilmi...
Bu iki kitap arasænda tam bir uygunluk; ilim yönünden

tam bir ahenk, netice yönünden tam bir birlik! Birinin
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mücmel bæraktæåænæ, diåeri tefsir eder, diåerinin kapalæ
geçtiåini beriki açæåa çækarær. Hakikatæn bu merkezde
olduåunu ortaya çækaran ilim ve ilim adamlarædær. Cahil,
cühela bunlardan bîhaberdir. Onun için islam, cehaleti
reddetmiñ, ilmi teñvik etmiñtir. Kur’an, birçok ayetlerin
sonunda „Bunu ancak ilim adamlaræ, ancak fikir
adamlaræ, ancak aklænæ çalæñtæranlar bilir!“ der.
Kur’an ilmiyle kâinat kitabænæn ilmi arasænda tam bir

mutabakat olduåuna birkaç örnek daha vererek bu
bahsi kapatalæm.

Ænsanæn ana karnændaki durumu
ve Kur’an:
Kur’an’æn nuzulünden yüzlerce sene sonra, ilim

keñfetmiñtir ki, insan çamurdan yaratælmæñtær. Çünkü
cenin, erkek ve kadæn nutfelerinin birleñmesinden
meydana gelir. Nutfe de insanæn aldæåæ gæda
maddelerinden, gæda maddeleri de topraktan hasæl
olmaktadær. O halde insan, topraktan hasæl olmaktadær.
Ñimdi Kur’an’æ dinleyelim:
„Yaratan Rabb’inin adæyla oku! O, insanæ bir

pæhtædan yarattæ.“ (Alâk, 1-2)
„Muhakkak ki, biz insanæ çamurun özünden

yarattæk. Sonra onu nutfe halinde saålam bir yerde
karar kældæk. Sonra nutfeyi yapæñkan et parçasæ
yaptæk, et parçasæna kemikler yarattæk, kemiklere
et giydirdik, sonra onu bañka bir yaratælæñla
meydana koyduk.“ (Mü’minun, 12-14)
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Ælim isbat etmiñtir ki, insan menisi küçük hayvancæklaræ
ihtiva eden bir sudur. Bunlar ancak mikroskopla
görülür. Meni içinde yüzen bu hayvancæklaræn bañæ,
boynu ve kuyruåu vardær. Ñekilce de salyangoza
benzer. Bu tohumlar, rahimde añælandæktan sonra
muhtelif safhalar geçirir. Yukaræda mealini verdiåim
ayetlerde görüldüåü üzere bebek ana karnændaki
safhalaræ særasiyle geçirir. Ayette „Karar-æ mekin“ diye
tabir edilen rahim, çocuåun geliñip yetiñmesine elveriñli
saålam bir yerdir. Burada erkeåin tohumuyla kadænæn
yumurtasæ birleñerek añælandæktan sonra insan tohumu
haline geçer ve ikinin katæ halinde çoåalær. Birbirine
bitiñik olan ve aynæ özelliåi tañæyan bu hücreler, bir sülûk
gibi rahmin cidarænda tutunur. Bu safhayæ Kur’an,
pæhtælañmæñ veya süluk manasæna gelen (âlâk)
kelimesiyle ifade eder, sonra gayri müntazam bir hal
alær ki, buna da Kur’an çiånenmiñ et parçasæ manasæna
gelen (nutfe) adænæ vermiñtir. Artæk bundan sonra
hücreler kendi aralarænda bir iñbölümü yaparlar ve her
hücre meydana getireceåi dokulara uygun bir ñekil alær.
Artæk, vücut teñekkül etmeåe bañlamæñtær. Kur’an bu
safhalarda da, „Et parçasæna kemikler yarattæk,
kemiklere et giydirdik“ mealindeki cümlelerle iñaret
eder.
Ælmin tesbit ettiåine göre, buraya kadar geçen

safhalarda insanla hayvanlar arasænda fark yoktur.
Ancak bundan sonradær ki, insan vücudu ñeklini almaya
bañlar. Ve burasæ kayda deåer çok ince bir mucizedir.
Burasænæ da Kur’an ñöyle anlatær: „Sonra onu bañka
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bir yaratælæñla meydana koyduk.“
Æñte görüldüåü üzere, cenin ana karnænda geçirdiåi

safhalar hakkænda Kur’an’æn verdiåi mâlumat, ilmin
ortaya koyduåu hakikatæn ta kendisidir.
Ñimdi kendimize soralæm: 14 asær önce, Arap

yaræmadasænda yañamæñ, okur-yazar olmayan bir zat,
bunlaræ nereden bildi, hangi mikroskopla tetkik ederek
keñfetti?!. Buna imkân ve ihtimal var mæ? Hayær! O halde
Kur’an kendi sözü deåil, Allah kelamædær.

Parmak izleri ve Kur’an-æ Kerim:
Allahü Teala, kæyamet suresinin bañ tarafændaki

ayetlerde mealen ñöyle buyurur: „Kæyamet gününe
yemin ederim, kænayæcæ nefse de yemin ederim ki,
insan zanneder mi ki, biz onun daåælmæñ kemiklerini
toplæyamæyacaåæz? Evet biz onun parmaklarænæ bile
yerli yerine düzeltmeåe kadiriz.“
Bu ayetlerde Kadir-i Mutlak olan Allah, inkârcæyæ,

ahirete inanmæyanæ insafa, tefekküre davet ederek ve
ilmi delil göstererek, bu dünyada parmaklarænæ ve
parmak uçlarænæ tesviye etmeye, düzgün bir ñekilde
yaratmaya kadir olan kudret, kæyamet gününde aynæ
ñeyi yapamaz mæ diye sormaktadær. Elbette yapar!
Burada da çok mühim bir mucize vardær: Parmak

uçlaræ ve izleri. Her ñeye kadir olan Allah, insanæn
herhangi bir uzvunu burada zikretmedi de parmak
uçlarænæ zikretti. Neden? Çünkü; göz, kulak, aåæz, burun,
el, ayak da var. Fakat bunlar insanlar arasænda birbirine
benzerler. Bunlar kesin bir ñekilde âlamet-i farika
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olamazlar. Ama parmaklar böyle deåildir. Bir insanæ
diåer insanlardan ayært etme vasfæna sahiptirler.
Parmak izlerindeki bu farklar geçen asærda anlañældæ,

yani Kur’an’æn nüzulünden 13 asær sonra keñfedildi.
1884 senesinden itibaren de ñahæslaræ tanæma yolunda
Ængiltere’de resmen kullanælmaya bañlandæ. Bugün diåer
memleketlerde de kullanælmaktadær. Hiçbir insanæn
parmak uçlarændaki çizgiler diåer bir insanænkine
benzemez. Æñte bu da bir mucizedir. Ve bu mucizeyi
Kur’an asærlarca önce haber vermiñ, asærlarca sonra
da ilim bunu keñfederek, Kur’an’æ tasdik etmiñtir.
Buraya kadar, Kur’an ile ilim arasændaki münasebete

iñaret ettik ve ilmin vardæåæ neticelerle Kur’an’æn beyanatæ
arasænda bir çatæñma olmadæåænæ ve olamæyacaåænæ
göstermeåe çalæñtæk. Ve bu babda, denizden katre
mesabesinde misaller verdik.
Biz müslümanlar, bütün bunlar müvacehesinde, ilmin

ilerlemesinden asla korkmayæz, bilakis cesaretimiz
artar. Çünkü, ilim ilerledikçe bizim akidemizi tasdik
ediyor. Kur’an’æmæzæ tasdik ediyor, Peygamber’imizi
tasdik ediyor ve nihayet ñehadet ediyor ki, Kur’an bir
insan sözü deåildir ve olamaz, olmasæna imkân ve
ihtimal yoktur. Kur’an, kâinat ilmini de ihtiva ettiåine
göre, o ancak kâinatæn sahibi ve yaratæcææsænæn kitabædær.
Ænsanlæåa insanca yañamasænæ öåretmek için ve onun
aklænæ, ilmini tamamlamak için, Hz. Muhammed
vasætasæyla bütün insanlæåa gönderilmiñtir. Bütün bir
dünya bu kitabæ okumakla mükelleftir; herkes kendi
babasændan gördüåü dini ve mezhebi terk ederek bu
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kitaba baålanmalædær. Dünya ve ahiret saadeti ancak
bu kitaba tabi olmak ve ona baålanmakla mümkündür.
Hakikatæn bu merkezde olduåunu bütün dünyaya

duyurmak da her müslümanæn vazifesidir.
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-11--11--11--11--11-
ÆSLAM’A GÖRE HUKUKÆSLAM’A GÖRE HUKUKÆSLAM’A GÖRE HUKUKÆSLAM’A GÖRE HUKUKÆSLAM’A GÖRE HUKUK

Hukuk:
Yegâne güzel ve âdil hukuk Æslam hukukudur.
a) Æslam hukuku, kaynaåænæ ne ñarktan ne de

garptan almæñtær. O, yalnæz Allah’æn vahyine dayanan
ve ilhamænæ ondan alan nev’i ñahsæna münhasær bir
hukuk nizamædær.
b) Æslam hukukunun asæl kaynaklaræ Kur’an,

Sünnet, icma ve kæyas olmak üzere dörttür.
c) Kur’an, Æslam’æn anayasasædær. Bu anayasanæn

çerçevesi içinde kalmak ñartiyle, sünnet
Peygamber’e, icma topluma, kæyas da ferde
(müctehide) verilen söz hakkænæn, kanun koyma
selahiyetinin bir ifadesidir.
d) Æslam hukuku, herkese ancak, sahip olduåu

hakkæ verir, yapabileceåi vazifeyi yükler.
e) Æslam hukuku; insanæn bütün söz, iñ ve

hareketlerini mutlaka bir hükme, bir müeyyideye
baålamæñtær.
f) Hükümler, vücûb (yapælmasæ mecburi), nedip

(yapælmasæ uygun), ibahet (yapælmasæ da
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yapælmamasæ da serbest), hürmet (yapælmamasæ
mecburi), ve kerâhet (yapælmasæ hoña gitmeyen)
olmak üzerre beñtir.
g) Eñyada aslolan ibahettir, yani mübahlæktær.

Sakæncalæ olanlar delille bildirilmiñtir.
h) Æslam hukukunun her emir ve yasaåænda hikmet

vardær. Hikmet, ya bir zararæ gidermek veya bir
menfaati saålama ñeklinde özetlenir.
æ) Ceza-i müeyyideler; canæ, malæ, aklæ, nesli, dini

koruma gayesine yöneliktir.
j) Æslam hukukunda kiñi dokunulmazlæåæ, mesken

dokunulmazlæåæ vardær.
k) Æslam hukukunda zora bañvurarak hak alma

yoktur.
I) Zaruretler halinde (yani hayat tehlikeye

düñtüåünde), hayatæ koruyacak kadar, haramlar
mübah olur.
m) Dar-i Æslam’da bilmemek özür sayælmaz.
n) Æslam hukukunda cezalar; kæsas (ölüm veya

misilleme) cezasæ, para cezasæ, sopa cezasæ veya
kænama cezasædær. Tevkiflerin dæñænda kayda deåer
hapis cezasæ yoktur.
o) Æslam hukuku, bilhassa cinayetlerde, paralæ

parasæz sulh olmalarænæ tavsiye ve kabul eder.
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Æzahæ:
Æslam hukuku, kaynaåænæ Allah’tan ve Allah’æn ñañmaz

ilim ve adaletinden aldæåæ için yegâne güzel ve adil bir
hukuk nizamædær. Ve böyle olduåu içindir ki, insan
hayatæna, insan tabiatæna, insan mantæåæna tæpatæp uygun
bir hukuktur. Ænsanæn insanca yañamasænæn yolu ancak
bu hukuktan geçer. Bu hukuktan mahrum olanlar, hem
dünyada, hem de ukbada huzursuzluåa ve hüsrana
düñer. Çünkü, hak ve adalet birdir. O da Æslam
hukukundadær. Bunun dæñændaki hukuk sistemlerl,
acizliklerle dolu olan, ilim ve tecrübe yetersizliåine
dayanan beñer kafasænæn mahsulüdür. Bu itibarladær ki,
Kur’an beñerî hukuku, cahiliyet hukuku diye tavsif eder
ve der ki: „Onlar, hâlâ o cahillik devrinin hükmünü
(hukukunu) mu istiyorlar?!. Kimmiñ Allah’tan daha
güzel hüküm verecek? Fakat bunu, gerçek anlayæñ
sahibi bir toplum bilir.“ (Maide, 50) Bir bañka ayette
de beñerî hukuklaræ heva ve hevesin mahsulü diye
tavsif eder:
„Ve ñu emri de indirdik: Aralarænda Allah’æn

indirdiåi hükümlerle hüküm ver, onlaræn heva ve
heveslerine uyma ve Allah’æn sana indirdiåi
kanunlaræn blr kæsmændan seni ñañærtærlar diye
kendilerinden sakæn. Eåer onlar, hükümleri (Allah
kanunlarænæ) kabulden yüz çevirirlerse, bil ki, Allah,
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onlaræn bazæ günahlaræ sebebiyle bañlaræna mutlaka
bir musibet getirmek diliyor. Her halde insanlaræn
çoåu fasæktærlar.“ (Maide, 49)
Mâlum olduåu üzere, Peygamber’e gelen hak olan

hukuktur. Hakkæn dæñænda batældan bañka ne olabilir?
Kur’an, „Haktan sonra sapæklæktan bañka ne var?“
(Yunus, 32) diyor.
Maide ayetinden ñunlar da anlañælmaktadær:
1- Müslüman, son derece dikkatli ve uyanæk olacak;

yoksa delalet ehli onu Æslam kanunlarændan uzaklañtærær
da batæl ve küfür nizamlarænæ ona hak diye yuttururlar
ve onu da bu suretle fitneye düñürürler.
2- Allah’æn indirdiåi hukuk nizamænæ bærakæp da beñerî

nizamlara tabi olanlar ve o batæl ve küfür sistemleriyle
bir milleti idareye kalkanlar, fasæk ve aynæ zamanda fitne
ve fesat çækaranlardær. Ve hallerinde æsrar ederlerse
bañlaræna sadece ahirette deåil, dünyada da büyük
belalar gelecektir.

ÆDEAL HUKUK:
Ædeal hukuk demek, akæl ve mantæåa uyan, vicdanæ

tatmin eden, saåduyuya hitab ederek adaleti temin
eden; fert ve cemiyet, devlet ve vatandañ arasændaki
iliñkileri akl-æ selime uygun bir ñekilde düzene koyan,
aynæ zamanda tabii ve pozitif ilimlerle asla çatæñmayan,
insan tabiatæna tam uygun düñen ve nihayet aranan
ve arzu edilen bir hukuk demektir.
Æñte böyle bir hukuk nizamænæ, insanoålu ancak

Æslam’da, Æslam hukukunda bulur. Yani ideal hukuk
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Æslam hukukudur. Neden? Çünkü, zaman zaman
söylediåim gibi, Æslam hukuku beñer hukuklaræ gibi,
çeñitli noksanlæklarla dolu olan ve sayæsæz ihtiraslaræn
zebunu bulunan ve muhtelif etki ve tepkilerin tesiri
altænda kalabilen insan kafasænæn mahsulü deåildir.
Çünkü, Æslam hukuku; herñeyi bilen, herñeyi yaratan;

yarattæklarænæ bañæboñ bærakmayan; kâinatæn her
parçasænæ, zerresine kadar, nizam ve düzene koyan
ve aynæ zamanda insanoålunun geleceåini, geçmiñini
ve halini, en ince noktalaræna kadar bilen Allah’æn ilmine
ve vahyine dayanær, ezeli ve ebedi ilmine dayanær; bizi
bizden daha iyi bilen ve bize bizden daha yakæn olan
yaratanæmæzæn hikmetine istinad eder!
Yerleri ve gökleri nasæl güzel bir ñekilde yaratmæñ ise,

bitkileri, hayvanlaræ nasæl güzel bir biçimde vücuda
getirmiñse; bizlere iki el, iki ayak, iki göz, iki kulak, iki
dudak vermiñse; vücudumuzu teñkil eden iç
organlaræmæzæ, dokularæmæz ve hücrelerimizi, akællara
hayret verecek ñekilde ve bir iñbirliåi içinde düzene
koyup ahenkleñtirmiñ ise ve nihayet bunlaræ eksiåi
gediåi olmayæp en güzel ñekilde, en ideal ñekilde ise,
Æslam hukuku da öyledir. Eksiåi, gediåi yoktur; Tas
tamamdær. Eñyanæn tabiatæna, insanæn ve insan
topluluåunun maddî-manevî yapæsæna tæpatæp uygundur.
Her yönüyle adalet terazisi dengededir; siz
kendiliåinizden bir tarafa bir ñey koyarsanæz veya diåer
taraftan bir ñey kaldærærsanæz, adalet terazisinin dengesi
bozulur. Çünkü;
Æslam hukuku bir bütündür, her meselesi kendi
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modeline göre ayarlanmæñtær. Ñayet siz onu inanç
sistemiyle, ibadet sistemiyle, muamelât (dünya ve
devlet iñleri) sistemiyle ve ceza hukuku sistemiyle
alærsanæz, o ñañmaz fonksiyonunu icra eder, sizi huzur
ve refaha götürür. Yoksa, en ufak bir bölümünü ihmal
ederseniz, parçalaræ modeline uymayan fabrika gibi
tökezlemeye bañlar, istediåiniz randæmanæ alamazsænæz,
hatta bir gün gelir o fabrika durur, siz de iflâs edersiniz!
Æslam hukuku, dünyanæn insaflæ ilim adamlarænæn ve

hukukçularænæn takdirlerine de mazhar olmuñtur. Sava
Paña, „Æslam Hukuk Nazariyyatæ“ adlæ eserinin 34.
sayfasænda Peygamberimiz’in, „Ey Nas! Beni dinleyiniz
ve sözlerimi zihinlerinize hakkediniz. Size her ñeyi
Allah’æn emriyle bildirmiñ bulunuyorum. Size öyIe bir
kanun bærakæyorum ki, ona sæmsækæ sarældækça asla
delalete sapmayacaksænæz. Size Allah’æn Kitab’ænæ
bærakæyorum!“ mealindeki hadis-i serif’i kaydettikten
sonra diyor ki :
„Æslamiyet’te hak olan tek bir ñey vardær. O da dindir.

Din insanæn halækæyle, devletiyle ve kendi neviyle mevcut
münasebetlerin hukuki esasiyesini muhtevî umumi bir
tabirdir. Bu, ister itikatta, ister ibadette olsun ve isterse
dünya iñlerinde olsun!“
Æsviçreli meñhur hukukçu Prof. Rogen Æslam hukuku

hakkændaki takdirlerini ñu cümlelerle ifade etmektedir:
„Æslam hukuku beni hayrete düñürdü. Meåer bu, bir

derya imiñ! Biraz genç iken bunlara muttali olmayæ ne
kadar isterdim. O vakit bunlaræ bütün dünya nazarænda
tecessüm ettirirdim.“ (Bedayi terc. Av. Seniyyüddin’in
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önsözü)
Marmaduke Piktahall de ñöyle diyor:
„Halækæn hukukuyla mahlûkatæn hukukunu en

mükemmel surette ancak müslümanlæk târif etmiñtir.“
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-12--12--12--12--12-
ÆSLAM’A GÖREÆSLAM’A GÖREÆSLAM’A GÖREÆSLAM’A GÖREÆSLAM’A GÖRE

MÜKELLEFÆYETLERMÜKELLEFÆYETLERMÜKELLEFÆYETLERMÜKELLEFÆYETLERMÜKELLEFÆYETLER
a) Ænsan, bir takæm teklifleri yerine getirmekle

yükümlüdür. Ve bu suretle bir imtihan vermektedir.
b) Æslam’da insanæn, altændan kalkamayacaåæ bir

teklif yoktur, tersine kolaylæklar vardær.
c) Æslam’da mükellefiyetler (yani vazifeler), ya

doårudan doåruya ya da dolayæsæyle ibadettir.
Birinciyi Æslam’æn beñ ñartæ, ikinciyi de dünyaya
çalæñma teñkil eder. Dünyaya çalæñma da ibadettir.
d) Namaz dinin direåi, mü’minin de miracædær.
e) Zekât Æslam’æn köprüsüdür.
f) Oruç bedenin zekâtæ, kötü duygularæn frenidir.
g) Hac, asæl ibadetin yanænda Æslam âleminin yællæk

toplantæsædær.
h) Ñehadet kelimeleri imanæn dæña bakan yönüdür.
æ) Her ibadetin vakti hikmete uygundur.
j) Temizlik imandandær. Temiz yemek, temiz ve

düzgün giyinmek Æslam’æn tavsiyeleridir.
k) Yoldan gelip geçenlerin ayaåæna dokunacaklaræ

kaldærmak, olgun imanæn bir ñubesidir.
l) Yapælan bir iñin saålam, düzgün ve muhkem

olmasæ, Allah sevgisini kazanmaya vesiledir.
m) Ñuurlu müslümanæn her iñi ibadettir.
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Æzahæ:
Æslam, kolay bir dindir. Bu dinde insanæn altændan

kalkamæyacaåæ hiç bir mesele yoktur. Herkes üzerine
düñeni kolayca ve rahatça yapabilir. Æslam’da kolaylæk,
bir esastær. Cenab-æ Hakk, Kur’an’da, „Allah, dinde
üzerinize hiçbir zorluk kælmamæñtær!..“ diye buyurur.
Peygamberimiz de, „Bu din kolaydær!“ diye
buyurmuñtur.
Æsterseniz bu dinin kolay bir din olduåunu beraberce

görelim:
Müslümanæn kulluk vazifesi ñu onbir ñeyden ibarettir:

Bunlardan altæsænæ imanæn ñartlaræ, beñini de Æslam’æn
ñartlaræ teñkil eder. Æmanæn ñartlaræ para istemez,
hareket istemez; sadece bir inanmaktan ibarettir. Bir
kimse, tam bir samimiyetle, „Ben Allah’æn varlæåæna,
birliåine, meleklerine, kitaplaræna, peygamberlerine,
ahiret gününe ve kaza ve kadere inandæm, iman ettim,
kalbimle tasdik, dilimle ikrar ediyorum!“ dedi mi kulluk
görevinin altæsænæ yerine getirmiñtir. Bunlar Æslam’æn
„Amentü“sünü meydana getirir.
Æslam’æn beñ ñartæna gelince o da çok kolaydær.

Ænsanoålu yælmadan yorulmadan bunlaræ yerine
getirebilir. Yeter ki, bunlaræn ñuuruna varsæn, zevkini
tatsæn.
Beñten ikisi ömürlük ibadettir, yani ömürde bir defa
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yapælmasæ farzdær. Bunlardan biri „Kelime-i Ñehadet“,
diåeri de „Hac“dær. Kelime-i Ñehadet iki cümleden
ibaretttir: Allah’æn birliåine ve Hz. Muhammed’in
peygamberliåine ñehadet etmektir. Zor bir ñey mi?
Ænsan bir defa deåil, bin defa der. Hac da böyle ömürde
bir defa yapælmasæ gerekir. O da zenginlere; fakir
bundan sorumlu deåildir. Bu da zor deåildir. Hem bir
seyahattir, hem bir ibadettir. Seyahattær; yeni ñehirler,
ülkeler görmek, mübarek beldeleri, Peygamber’in
doåup büyüdüåü yerleri, gezip dolañmak,
Peygamber’in türbesini ve Hz. Æbrahim tarafændan inña
edilen, Cenab-æ Hakk tarafændan ñereflendirilen Kâbe’yi
ziyaret etmek, dünyanæn dört bucaåændan gelen
müslüman kardeñlerini görmek, onlarla görüñmek...
güzel ñeylerdir.
Ayræca, „Çocuklarla Dinî Sohbet“ serisinden Æslam’æn

beñ ñartændan bahseden kitapta da bahsettiåim gibi,
hac, Æslam âleminin yællæk toplantæsæ ve tabiri caizse,
kongresidir. Dünyanæn dört bucaåændan gelen hacæ
namzetleri yapælan toplantælarda ilmî, siyasî ve
ekonomik meseleleri müzakere ederler, toplu halde
ibadetler yapanlar ve bu arada, Æslam âlemi çapænda
pazarlar kurulup, satælacak mallar satælær ve alænacaklar
da alænær. Bütün bunlar Æslam’a göre faydalæ ve caiz olan
ñeylerdir.
Zekât ve oruç yællæk ibadetlerdir, yani yælda birer defa

gelirler. Oruç da zevkli bir ibadet olmanæn yanænda
maddî-manevî faydalaræ çoktur. Zekât ise, zengin ile
fakir arasændaki uçurumu kapatan ve köprü
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mesabesinde olup bu iki sænæf arasænda saygæ ve
sevgisinin teessüsüne vesile olan bir ibadettir. Zekât
da kolay ve tatlæ bir ibadettir.
Namaza gelince: Bu diåer ibadetler gibi deåildir;

günde beñ sefer yapælmasæ gereken bir ibadettir. Bunun
da ñuurlu bir müslüman için nasæl kolay ve zevkli bir
ibadet olduåunun ve sayæsæz faydalarænæn bilinmesini
yine yukaræda ismini verdiåim kitaba havale ediyorum.
Æslam’a göre, müslümanæn meñru her iñi ibadettir;

yukarædaki asæl ibadetlerin dæñænda, dünya iñlerine
çalæñmalaræ olsun, gidip gelme ve içme olsun, giyinme
ve kuñanma olsun, uyuma ve istirahat olsun; bunlaræn
hepsi Æslamî ñuur ve hüsn-i niyyetle yapældæåæ taktirde
ibadet ve sadaka sayælær, saå deftere yazælær. Æslamî ñuur
ve hüsn-i niyyet nasæl olur?
Her ñeyi Allah için, Allah’æn ræzasæ için yapar. Mesela,

tarlasænda, bahçesinde, dükkanænda veya herhangi bir
iñyerinde çalæñana, „Niçin çalæñæyorsun?“ diye
sorulduåunda, verdiåi cevap, „Tabi çalæñacaåæm.
Kazanacaåæm; hem kendimin hem ailemin hem de
millet ve memleketimin ihtiyaçlarænæ karñælayacaåæm ve
nihayet ömrümün sonuna kadar kulluk vazifemi yapæp
Mevlâ’mæn ræzasænæ kazanacaåæm.“ Yemek yiyen veya
yediren, elbise satæn alan bir müslümana, bunlaræ niye
yapæyorsun diye sorulduåu zaman, diyor ki, „Hem
kendimin hem de bakmakla mükellef olduåum
kimselerin ihtiyacænæ karñælayacaåæm ve yañama
ñartlarænæ bu suretle hazærlayacaåæm ki, ibadet
vazifelerimizi yapma imkânæna sahip olalæm ve Allah’æn
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ræzasænæ kazanalæm.“ Yataåæna giren bir müslümana
„Niçin yatæyorsun?“ diye sorulduåunda diyor ki,
„Saatlerce çalæñtæm, namazlaræmæ da kældæm ve yoruldum.
Ñimdi dinlenme ve istirahat etme zamanæ geldi. Uyuyup
dinleneceåim ve sabahleyin kalkæp namazæmæ kældæktan
sonra iñimin bañæna gideceåim.“ Bu müslümanæn
uykuda geçen saatleri bile ibadet sæfatæna bürünür ve
saå defterine yazælær. Æñte Æslam bu! Lillah, fillah olan
müslümanæn her attæåæ adæm, her söylediåi kelime, her
aldæåæ nefes, her yaptæåæ hareket Æslam tarafændan
deåerlenerek, bütün bir ömrü ve ömrü içerisinde geçen
her saniye ibadette, Allah’a kul olma yolunda geçmiñ
ve bu vesile ile ahirette sonsuz hayat saadetine ve
nimetine mazhar olmuñ olur. Bu hususlara dair birçok
hadis-i ñerif’ler vardær.
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-13--13--13--13--13-
ÆSLAM’A GÖRE DAÆSLAM’A GÖRE DAÆSLAM’A GÖRE DAÆSLAM’A GÖRE DAÆSLAM’A GÖRE DAVETVETVETVETVET

a) Ænsanlaræ Æslam’a davet etmek, peygamberlerin
yaptæåæ gibi, mukaddes bir vazifedir ve farzdær; en
güzel söz de bu yolda söylenen sözdür.
b) Æslam’da hiçbir mesele yoktur ki, insan

yaratælæñæna, insan mantæåæna ve müsbet ilme ters
düñsün. Bu sebeple:
c) Æslam, genellikle tehdit ve cebrederek deåil de,

ikaz, irñad ve ikna ederek imana davet eder.
d) Müslümanlar tebliå vazifelerini gereåi gibi

yaptæklaræ taktirde mesuliyetten kurtulurlar; tebliå
ettikleri kiñilerin kabul etmeleri ñart deåildir.
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Æzahæ:
Æslam’a göre emr-i mâruf ve nehy-i münker her

müslümana farzdær. Herkes, gücünün yettiåi kadar,
Æslam’æn emir ve yasaklarænæ tebliå ve telkinden ibaret
olan bu vazifeyi yerine getirecektir. Peygamberimiz
(s.a.v.) bir hadis-i ñerif’lerinde ñöyle buyurur:
„Æçinizden biri, bir günahæn iñlendiåini görürse,

onu eliyle menetsin, buna gücü yetmiyorsa, diliyle
menetsin, buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle
menetsin (ondan nefret etsin). Ve bu imanæn en
zayæf derecesidir!..“
Görüldüåü üzere, Æslamî emirlerin yerine

getirilmesinde, yasaklaræn da engellenmesinde her sænæf
insana Peygamber görev vermiñtir. Gerekiyorsa ve
gücü yetiyorsa zor kullanarak, sopa atarak yola
getirecek, buna imkân yoksa, diliyle acæ veya tatlæ
konuñarak uyaracak, buna da gücü yetmiyorsa kalben
buåzedip oradan uzaklañacaktær. Æmanæn en zayæfæ bu.
Bu demektir ki, iñlenen bir günaha karñæ bir kimse
içinden nefret duymuyorsa onda iman sæfær demektir.
Æslam’æn getirdiåi bu düstura göre, her müslümanæn

iki vazifesi vardær. Bunlardan biri içe dönük, yani
kendine düñen, kendiyle ilgili, kendinin yapmasæ veya
sakænmasæ; diåeri de dæña dönük, ailesiyle, cemiyetiyle
ilgili, hem kendisi Æslamî bütünüyle yañayacak hem de
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çevresini, elinden geldiåi gibi, yañatmaya çalæñacaktær.
Æñte, ancak bu ñekilde onun müslümanlæåæ tamam olur
ve yine ancak bu ñekilde cemiyet hayatændan
haksæzlæklar, kötülükler, fenalæklar gider, Æslam bir bütün
olarak yañanmæñ olur. Ve iñte o zaman bütün bir millet
hayærlæ bir ümmet olur. Cenab-æ Hakk, Âl-i Æmran
Suresi'nin 110. ayetinde ñöyle buyurur:
„Siz beñeriyet için meydana çækarælmæñ en hayærlæ

bir ümmetsiniz; iyiliåi emreder, fenalæktan men
edersiniz ve Allah’a imanænæzda devam edersiniz!“
Bir bañka ayet de ñu mealdedir:
„Æçinizden, insanlaræ hayra çaåæracak, iyiliåi

emredecek, kötülükten alækoyacak bir topluluk
bulunsun. Æñte onlar kurtuluña erenlerdir.“ (Âl-i
Æmran, 104)
Bir diåer ayet de ñöyledir:
„Ben gerçek müslümanlardanæm deyip salih amel

iñleyerek Allah’a (ibadete) çaåæran kimseden daha
güzel sözlü kim var?“ (Fussilet, 33)
Birinci ayette, emr-i mâruf, nehy-i münker yapmamæz

hayærlæ ümmet olmamæzæn ve imanda devam etmemizin
ñartæ olarak ileri sürülmektedir.
Ækinci ayette de, bu görevi hakkæyle yapacak âlimleri

yetiñtirmenin tüm müslümanlar ve Æslam devletine farz
bir emir olduåu beyan ediliyor ve müslüman topluluåun
kurtuluñ ve yükseliñi buna baålanæyor.
Üçüncü ayette ise, en güzel sözün salih amel iñleyip

ben gerçek müslümanlardanæm diyen ve Allah yoluna
davet eden kimsenin söylediåi söz olduåunu beyan
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etmektedir.
Bütün bunlaræn en önemlisi ve verimlisi devletin bu

emr-i mâruf, ney-i münker görevini üzerine almasæ ve
her sahada aåærlæåænæ koyarak, yola gelmeyenleri, dinî
vecibelerini yerine getirmeyenleri tedip etmek ve
tepelemektir. Æñte o zaman fenalæklar ortadan kalkar,
Æslam’æn emirleri kolayca yerine getirilir.
Peygamberimiz (s.a.v.) ñöyle buyurur: „Hakk Teala,

Kur’an ile karñæ koyup ortadan kaldærmadæåæ çok
ñeyi hükümet vasætasæyla karñæ koyup ortadan
kaldærær.“ (Kenzü’l-Ummal)
Bu hadis-i ñerif’ten anlañælæyor ki, Æslam æslahat iñinde

vazedip nasihat ve öåüt vermekle kalmamæñ, aynæ
zamanda bilfiil iñi ele almæñ ve siyasî noktayæ da ihmal
etmemiñtir, hükümet ve siyaseti de iñe karæñtærmæñtær.
Çünkü, dinin tutunmasæ, Ñeriat’æn infazæ ve ilahî hadlerin
icrasæ için hükümete mutlaka ihtiyaç vardær. Her ñey
va’z ile halledilmez, hükümet baskæsæ da lazæmdær.
Hükümet baskæsæ olmazsa git gide din çözülmeye
bañlar.
Esasen, daha yukaræda geçen hadis’teki, „Görülen

kötülüåü elle men etsin bölümü devlete aittir, dil
ile önleme iñi ulemaya aittir, kalp ile inkâr etme iñi
halka aittir!“ diyor Æslam ulemasæ.
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-14--14--14--14--14-
ÆKÆ KELÆME ÆLE ÆSLAMÆKÆ KELÆME ÆLE ÆSLAMÆKÆ KELÆME ÆLE ÆSLAMÆKÆ KELÆME ÆLE ÆSLAMÆKÆ KELÆME ÆLE ÆSLAM

Æslam dinindeki vazifeler; yaratana tazim (saygæ),
yaratæklara ñefkat (merhamet) esasæna dayanær.
Æslam devleti ne sömürür ne de sömürülür.
Müslüman ne zulüm yapar, ne de zulme boyun

eåer.

Hamd âlemlerin Rabb’ine mahsustur!..
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Cemaleddin HocaoåluCemaleddin HocaoåluCemaleddin HocaoåluCemaleddin HocaoåluCemaleddin Hocaoålu
(Kaplan) Kimdir?(Kaplan) Kimdir?(Kaplan) Kimdir?(Kaplan) Kimdir?(Kaplan) Kimdir?

Cemaleddin Hocaoålu, Anadolu sakinlerinden olup,
Reñid ve Hatice’den doåmadær.
Doåum tarihi ve doåum yeri:
Erzurum vilayetine baålæ Æspir kazasæ Dangis (yeni ismi

Gündoådu) köyünde dünyaya gelmiñtir. Doåum tarihi
miladî olarak 1926’dær. Rumî olarak ise 1342’dir. Hicrî
tarih olarak da 1347’dir.
a) Tahsili:
Cemaleddin Hocaoålu, Kur’an-æ Kerim’in hæfzænæ (yani

hafæzlæåænæ); Sarf, Nahiv, Mantæk ve Belaåat gibi Ulum-i
Arabiyye’yi; Usul-i Fækæh, Usul-i Tefsir, Usul-i Hadis ve
Usul-i Akaid gibi usul ilimlerini; Fækæh, Tefsir, Hadis ve
Kelam gibi füru’ ilimlerini genelde babasændan tahsil
etmiñtir.
Ayræca Erzurum merkezindeki imamlæåæ særasænda, Er-

zurum müftüsü Merhum Sadæk Efendi’nin okutmakta
olduåu Molla Cami, Mantæk, Muhtasar’ul-Meani ve
Usul-i Fækæh gibi derslerine katælmæñtær.
b) Ælk, Orta ve Lise tahsili:
Askerliåini yaptæktan sonra Ælkokul, Ortaokul ve Lise

tahsilini haricten vermek suretiyle, üç sene civarænda
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Erzurum Lisesi’nden mezun olmuñtur.
c) Üniversite tahsili:
Yañ 36 olmuñtu. Mezkûr mektepleri bitirdikten sonra

bir de üniversite tahsili yapmak üzere Ankara Ælahiyat
Fakültesi’ne kaydolmuñ, 40 yañæna yaklañænca bu
fakülteden mezun olmuñtur.
d) Resmî ve gayrî resmî olarak yaptæåæ vazifeleri:
Æmamlæk, Vaazlæk, Müfettiñlik, Diyanet Æñleri Personel

Dairesi Bañkanæ, Diyanet Æñleri Reis Muavinliåi, Adana
Müftülüåü, Türkiye Din Görevlileri Federasyon Azalæåæ,
Avrupa Milli Görüñ Teñkilatlaræ Tebliå ve Ærñad ve Fetva
Komsiyonu Bañkanlæåæ, Æslamî Cemiyet ve Cemaatler
Birliåi Umumî Reisliåi, Anadolu Federe Æslam Devleti
Reisliåi ve nihayet  Hilâfet  Devleti  Reisliåi, yani
„Emîr ’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn“
vazifelerine getirilmiñtir. Bunlardan bir kæsmænda vazife
müddetleri kæsa olmuñ ise de bir kæsmænda uzun
olmuñtur. Mesela müfettiñlik gibi bazæ vazifeler altæ ay
gibi kæsa süreli olmuñ, imamlæk vazifesi 11 sene,
müftülük vazifesi 15 sene sürmüñ, Æslamî Cemaatler
Birliåi Emirliåi 10 sene olmuñtur.
70 yæl sonra dibe-köñeye itilen, hor ve hakir görülen

Hilâfet Devleti'ni cesaretle ihya ve ilan eden, Emîr'ül-
Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn Cemaleddin
Hocaoålu (Kaplan) bin Reñid uåruna mücadele
verdiåi Rabb'isine, 15 Zilhicce 1415'e tekabül eden
(15 Mayæs 1995) Pazartesi günü saat 12.50’de Hilâfet
bayraåæ altænda kavuñarak ñehadet ñerbetini içmiñtir.
Bu vesileyle Hilâfet Devleti'nin Ñûra üyeleri,
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müslümanlaræn bir saat bile Halife'siz kalmasæ caiz
olmadæåændan 16 Zilhicce 1415 (16.05.1995) günü bir
toplantæ yaparak, Hilâfet makamæna Merhum
Halife'mizin tavsiyesini de nazar-æ itibare alarak, Ulûm-
i Arabiyye ve Ulûm-i Ñer'iyye'yi babasænæn rahle-i
tedrisatænda tâlim ve tahsil yapan Muhammed Metin
Müftüoålu (Kaplan) Hoca'yæ Halife olarak seçtiklerini
ve bey'at etmiñ olduklarænæ bütün bir dünyaya ilan ettiler.
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Allah’tan bañka ilâh yoktur

ve Hz. Muhammed (s.a.v.)

O’nun Resulü’dür!


